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Introducción

A las Series de Investigación Iberoamericana de Museología
Mikel Asensio

Universidad Autónoma de Madrid
Editor Principal del SIAM

“The first ray of light which illumines the gloom, and converts
into a dazzling brilliancy that obscurity in which the earlier
history of the public career of the immortal Pickwick would
appear to be involved, is derived from the perusal of the
following entry in the Transactions of the Pickwick Club,
which the editor of these papers feels the highest pleasure in
laying before his readers, as a proof of the careful attention,
indefatigable assiduity, and nice discrimination, with which
his search among the multifarious documents confided to
him has been conducted.”
The Posthumous Papers of the Pickwick Club, Dickens, Ch.
(1836)
Doscientos años después del nacimiento del maestro, pocas palabras como
las de Dickens resumen mejor la labor de edición que trata de dar algo más de
luz a las propuestas y discusiones que otros presentaron. A lo ojos de cualquier
ciudadano, los especialistas de la museología, como los de cualquier otra área
del saber, debemos ser como aquellos tiernos extravagantes del club Pickwick,
que se dedicaban a curiosas actividades, algo excéntricas, que parecían tener
sentido solo para ellos mismos. Nuestras aventuras intelectuales no suelen ser
más que un divertido viaje compartido en compañía de algunos colegas más o
menos comprensivos, con quienes nos ocurren no pocos avatares que de nosotros
depende convertir en apasionantes.
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Las SERIES DE INVESTIGACIONES IBEROAMERICANAS DE MUSEOLOGÍA son el fruto
de uno de esos viajes, del trabajo y las discusiones de un conjunto de profesionales
relacionados, en este caso, con los museos. Un curioso tipo de instituciones cada vez
más difícil de definir. En los últimos años, la corte mayor de esta curiosa república,
que recibe el nombre de ICOM, y que como su nombre casi indica en inglés, es
un icono de su uso y función, ha ido aumentando la yuxtaposición de adjetivos
necesarios para definir la tipología de estos extraños seres sociales. A la par, se
han ido, por una parte, diversificando sus funciones sociales y, por otra, perfilando
sus funciones institucionales en una progresiva inmersión en la especialización
de las distintas disciplinas relacionadas con su misión última de preservación del
patrimonio, como compleja en la comunión de la miríada de sectores implicados.
Las series pretenden aportar una instantánea de la reflexión que sobre la propia
práctica museística, museológica o museográfica, son capacees de hacer los
propios implicados en las experiencias que se describen, sea en clave profesional
o en clave académica.
Por ende, en estas series recogemos las producciones de dos ámbitos culturales y
lingüísticos, los de lengua portuguesa y castellana, que no son los habituales en las
revistas periódicas internacionales, en su mayoría ejerciendo una férrea dictadura
anglófila.
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Selección de trabajos para las SERIES DE INVESTIGACIÓN IBEROAMERICANA
DE
MUSEOLOGÍA.
Los trabajos presentados en este volumen han pasado dos procesos consecutivos
de selección. El primer filtro, compuesto de un comité científico1 , quienes hicieron
una primera evaluación y slección de los manuscritos. Esta evaluación por pares se
hizo al menos por dos de los miembros del comité recurriendo a un tercero en caso
de desauerdo. De un conjunto de 207 propuestas, en dos cortes complementarios
y sucesivos, se dejaron 138 propuestas. Cada uno de estos manuscritos iniciales fue
informado por al menos dos evaluadores independientes y en caso de desacuerdo
se recurrió a un tercer informe. A estas 138 propuestas se les pidió la versión
definitiva.
El segundo filtro se realizó por un comité editorial, volviendo a evaluar la
propuesta no solo a nivel formal sino también con sugerencias de contenido.
De las 138 propuestas invitadas a presentar la versión definitiva, por diferentes
razones de fondo y forma, se han descartado otras 20, finalmente han quedando
finalmente 118 contribuciones.

1 Miembros del Comité Científico del SIAM:
Mikel Asensio Brouard, Universidad Autónoma de Madrid.
Ana Cabrera, Museo Nacional de Artes Decorativas.
Alex Ibáñez Etxeberria, Universidad del País Vasco.
Beatriz Stigliano, Universidade Federal de São Carlos.
Bianca Gonçalves de Souza, Faculdade de Filosofia e Ciências - FFC, Unesp/Marília/SP.
Camilo de Mello Vasconcellos, Universidade de São Paulo.
Carmen Gloria Rodríguez Santana, Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada.
Helena Barranha, Instituto Superior Técnico de Lisboa.
João Teixeira Lopes, Universidade do Porto.
Lúcia Almeida Matos, Universidade do Porto.
Maria Clara Paulino, Universidade do Porto.
Marta Lourenço, Universidade de Lisboa.
Paula Menino Homem, Universidade do Porto.
Pedro de Alcântara Bittencourt César, Universidade de Caxias do Sul
Pedro Casaleiro, Universidade de Coimbra.
Pilar Caldera de Castro, Museo Nacional de Arte Romano.
Raquel Henriques da Silva, Universidade Nova de Lisboa
Tereza Scheiner, ICOM / UNIRIO.
Roser Calaf Masachs, Universidad de Oviedo.
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PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS

PROCESO	
  DE	
  SELECCIÓN	
  DE	
  LAS	
  PROPUESTAS	
  
Presentaciones	
  de	
  la	
  primera	
  versión	
  

207	
  

	
  
1º	
  filtro	
  /	
  Comité	
  Científico	
  
	
  
Propuestas	
  aceptadas	
  

138	
  

Propuestas	
  rechazadas	
  

65	
  

Porcentaje	
  propuestas	
  rechazadas	
  
	
  
2º	
  filtro	
  /	
  Comité	
  Editorial	
  
	
  

33	
  %	
  

Propuestas	
  aceptadas	
  

118	
  

Propuestas	
  rechazadas	
  

20	
  

Porcentaje	
  (acumulado)	
  propuestas	
  rechazadas	
  

57	
  %	
  

	
  
Estructura de las SERIES DE INVESTIGACIÓN IBEROAMERICANA DE MUSEOLOGÍA
Las series ni son ni pretenden ser un manual, tienen, por definición, una capacidad
reflexiva parcial, porque son un producto acumulado que no parte de un diseño
global previo, sino que son un expositor del trabajo realizado. Tienen, por tanto, el
valor de la ilustración de la realidad en una disciplina como la museología que es
un conocimiento aplicado, una práctica en la acción y, en su caso, una investigación
orientada.
Las apreciaciones del comité científico han permitido agrupar las propuestas
en nueve volúmenes que responden por una parte a la distinción entre áreas
funcionales de la práctica museológica, y por otra al número de propuestas
presentadas a cada categoría. Finalmente, las propuestas se han distribuido entre
las siguientes temáticas de una maneta más o menos homogénea.
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La edición general de la totalidad de estos volúmenes ha contado con el trabajo
del editor principal y dos editoras asociadas: Elena Asenjo y Yone Castro, ambas
dos, colaboradoras en diversas actividades e investigaciones en el INTERPRETLAB
- Laboratorio de Interpretación de Patrimonio de la Universidad Autónoma de
Madrid (el laboratorio es una línea de investigación de la UAM que se dedica a
temas de museos y patrimonio, ver:
http://www.uam.es/mikel.asensio
Además, cada uno de estos volúmenes ha contado con la participación de un
editor invitado. Estas personas fueron seleccionadas por su actividad específica
en el campo de estudio y trabajo propio, por su especialización en los problemas
discutidos en cada uno de los volúmenes. Estas personas, en su mayoría, combinan
su práctica profesional con la actividad académica, han tomado parte activa en
reuniones internacionales sobre estos temas, incluido el contexto iberoamericano,
y han participado en proyectos profesionales de diseño y desarrollo de proyectos
de investigación e innovación en sus ámbitos respectivos. Entre estos editores
invitados hay cinco personas de habla portuguesa y cinco de habla castellana:
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Volumen 1: Gestión de Colecciones: documentación y conservación
		(10 propuestas).
		Editora asociada: Ana Cabrera, Museo Nacional de Artes 			
		Decorativas.
Volumen 2: Museos y Educación (20 propuestas).
		Editora asociada: Carmen Gloria Rodríguez Santana, Museo y			
		Parque Arqueológico
		Cueva Pintada.
Volumen 3: Gestión de Audiencias (23 propuestas).
		Editora asociada: Pilar Caldera de Castro, Museo Nacional de 			
		
Arte Romano. y Alex Ibáñez Etxeberria, Universidad del País Vasco.
Volumen 4: Nuevos museos, nuevas sensibilidades (22 propuestas).
		Editora asociada: Elena Pol, Interpretart.
Volumen 5: Colecciones científicas y patrimonio natural (10 propuestas).
		Editora asociada: Alice Semedo, Universidade do Porto,
		
y Bianca Souza, Universidade Paulista do Brasil.
Volumen 6: Historia de las Colecciones e Historia de los Museos (12 				
		propuestas).
		Editor asociado: Sergio Lira, Universidade Fernando Pessoa
Volumen 7: Criterios y Desarrollos de Musealización (22 propuestas).				
		Editora asociada: Dania Moreira,
		
Universidad do Río Grande do Sul.
Volumen 8: Museos y Arquitectura (9 propuestas).
		Editor asociado: Paulo Roberto Sabino, Universidades
		
Federal deMinas Geais.
La práctica museológica, como la mayoría de los campos de conocimiento, se entiende
cada vez más como un escenario multidisciplinar donde progresivamente un mayor
número de disciplinas aporta saberes complementarios para resolver los problemas
de un ámbito aplicado, que a su vez ha ido ganando en presencia e influencia social.
[18]
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El peso hoy del mundo de patrimonio y los museos es creciente por el
reconocimiento de la importancia de su preservación y puesta en valor en sí mismo
(como materialidad para futuras interpretaciones de las identidades colectivas),
y como recursos instrumentales tanto a nivel socio-cultural (como procesos deconstructivos y re-creativos de memorias colaborativas y participativas) como
educativo (escenarios de aprendizajes formales e informales), como económico
(importancia del turismo cultural, incorporación general de la cultura como
proceso productivo).
Origen de las SERIES DE INVESTIGACIÓN IBEROAMERICANA DE
MUSEOLOGÍA.
Cuando un proyecto lleva ya unos años de gestación y desarrollo es difícil establecer su genética. El ADN es memoria, pero la memoria no es un ADN inexactamente
descifrable, más bien es una reescritura dinámica dependiendo del actor y del
momento, del contenido y hasta del público. Luis García Montero dice en su último
libro de poemas que “la historia siempre pisa con tacón injusto”, debe ser porque
es un tacón lejano. Por eso, para tratar de no ser injustos sabiendo que lo seremos,
hay que empezar a reconocer que estas series de investigaciones en museología
tuvieron unos antecedentes previos. En el año 2009, la Universidad de Oporto
convocó un primer Seminario de Investigación Iberoamericano de Museología
con el objetivo de crear un espacio académico y científico de excelencia para la
presentación de investigaciones relacionadas con el mundo de los museos y sus
prácticas. El éxito de aquella primera edición aconsejó una segunda convocatoria
que se celebró en Buenos Aires en 2010 con la colaboración del ICOFOM. Desde
la misma reunión en Oporto, la Universidad Autónoma de Madrid mostramos
nuestro interés por organizar el tercer seminario en 2011. Existe igualmente la
intención de llevar el seminario de 2012 a Brasil.
La comunidad iberoamericana, tanto a uno como al otro lado del Atlántico,
en Áfri-ca o en Asia, compartimos profundas raíces culturales que nos permiten
una relación privilegiada. En el ámbito del Patrimonio y los Museos, lo mismo
que en el de la docencia y la investigación, existen una historia, unas prácticas y
unos problemas comunes, que han venido permitiendo un diálogo comprensivo
y colaborativo sobre nuestras realidades sociales, tanto desde los dos países
europeos hacia los países americanos (con programas de colaboración en
formación e investigación tanto europeos como bilaterales), como entre todos los
países iberoamericanos con intereses y prácticas comunes en el ámbito académico
y profesional. Un patrimonio cultural compartido, una tradición y unos lazos
académico-formativos estrechos y un conocimiento e intereses comunes a nivel
[19]
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económico, hacen también que la reflexión y la investigación en ámbitos como el
museológico estén mucho más cercanos entre nosotros que con otras realidades
históricas, sociales y económicas como las que tradicionalmente se imponen desde
el ámbito anglosajón.
Finalmente, los seminarios de investigación iberoamericanos de museología
están pretendiendo ser espacios de colaboración donde mostrar y compartir,
donde discutir de manera rigurosa y documentada, donde llegar a conclusiones
que sean transferidas a los colectivos y a la sociedad, generando redes de debate
social y productos comunicables que sirvan de referencia (páginas web, blogs,
publicaciones de las actas, los manifiestos y acciones). Dentro de estos productos
se enmarcan estas series, que si bien tienen su origen en estos seminarios
constituyen un proyecto independiente.
Misión de las SERIES DE INVESTIGACIÓN IBEROAMERICANA DE
MUSEOLOGÍA.
Las series tienen como principal misión la de comunicar entre los actores del mundo profesional y académico la situación actual de la museología iberoamericana.
Como objetivos más específicos está la profundización de la reflexión y de las
prácticas de investigación relacionando diferentes disciplinas y perspectivas,
participando activamente en la construcción de una comunidad de prácticas
que apoye la discusión y el desarrollo de proyectos de investigación comunes. Se
entiende la práctica museológica como un saber aplicado que precisa igualmente
de un desarrollo académico y de investigación, de un desarrollo profesional y de
un desarrollo de los contextos de gestión pública y privada. Estos tres ámbitos
están cada vez más cercanos e interconectados y precisan del mismo nivel de rigor
científico, reflexión crítica, responsabilidad social y planteamiento sostenible.
Estamos convencidos de la que práctica en museología debe estar sustentada
en una investigación orientada, que debe tener como primeros protagonistas al
conjunto de profesionales que se mueven en los ámbitos respectivos de los proyectos
de museos. Sin duda, el sector productivo (que no exclusivamente comercial) de
referencia de estos proyectos, como en toda investigación orientada, debe jugar un
papel fundamental. Pero también estamos convencidos de que es la universidad
y los institutos de investigación fundamental, los que pueden dar el contrapeso
necesario para que las prácticas profesionales no se orienten excesivamente hacia
los intereses legítimos, pero sesgados, de los sectores productivos. Especialmente
en los últimos años, hemos vivido, muy particularmente en nuestras esferas
sociales directas, una clara pérdida de conciencia respecto a la sostenibilidad de
los proyectos.
[20]
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Una sostenibilidad no solamente económica, por más que éste sea el aspecto
más saliente en estos tiempos, sino también patrimonial o profesional. Por
poner algunos ejemplos menos reflexionados que otros, podríamos citar los
problemas actuales del patrimonio etnográfico, en el que aparecen numerosas
manifestaciones populares cristalizadas mediante insuficientes (cuando no,
inexistentes) investigaciones de campo y rápidamente musealizados, que van a
ser tomados como modélicos por la investigación futura; o la desvirtualización
de manifestaciones de creencias (siempre tan delicadas) por la incidencia de
procesos de sobre-comunicación o de falta de control de las cargas del turismo
cultural. O, por ejemplo los procesos antinaturales de selección de obra artística
contemporánea, en la que la profusión excesiva de centros, está provocando que
nunca antes se haya consagrado tanto obra y de tan dudosa calidad. Por no citar los
problemas de las colecciones científicas injustamente desplazas por la fascinante
“disneyzación” de las exposiciones de los centros de ciencia, que “superficializan”
el discurso hasta perder el referente, no ya de la cultura material, lo que sería de
por sí muy grave para nosotros, sino de todo concepto científico en aras de un
aprendizaje informal mal entendido.
Por contra, la investigación siempre se ha beneficiado de la colaboración entre los
museos y los especialistas universitarios, obviamente no sin excesos y problemas.
Esta colaboración se basa en una sinergia de dos aspectos aparentemente
antagónicos, pero en el fondo complementarios: de una parte, la colaboración
se hace más imprescindible a medida que las disciplinas de referencia se van
complejizando de manera notable, tanto que resulta muy difícil a los profesionales
de los museos mantenerse al día de todos estos cambios (de no apoyarse en la
universidad, la única fuente de información de los profesionales es el mundo
comercial que cuenta siempre con la ambigüedad de la difícil separación entre la
divulgación de la innovación y su propio interés económico); pero además, la labor
de los profesionales de los museos resulta en muchos casos de primera fila, tanto
que su integración y su comunicación dentro del propio ámbito académico resulta
imprescindible para las propias líneas de investigación científica. A pesar de la
presión de la realidad, se mantienen muchas prácticas al margen de estos cambios
hacia la interdisciplinariedad o hacia el partenariado de las líneas de investigación.
De aquí la importancia de divulgar adecuadamente las buenas prácticas.
Visión de las SERIES DE INVESTIGACIÓN IBEROAMERICANA DE MUSEOLOGÍA.
Nuestra principal sensibilidad ha sido la de profundizar en un concepto inclusivo
de muliticulturalidad. Las series suponen crear un escenario diverso donde cada
profesional pueda expresarse en su propio idioma y hacia su propio contexto y los
[21]
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espectadores deberán hacer el esfuerzo por comprenderlo. Nuestro concepto de
la globalización no es que todos tengamos que expresarnos en inglés y añadirle
kétchup. Preferimos que cada uno se exprese en su propia lengua y que le ponga
a la vida la salsa que quiera, a poder ser diferente en cada lugar y que te cuente
una historia sugerente y heterogénea. Reclamamos una concepción mucho más
respetuosa y en línea con el propio concepto de patrimonio.
Por ejemplo, nuestra política lingüística es de no traducción. Estamos convencidos
de que tenemos la suerte de que toda persona culta de lengua portuguesa
y castellana que haga un esfuerzo puede entender el otro idioma y que lo que
pierde en comunicabilidad lo gana en autenticidad. De ahí que en las series no
nos hayamos planteado la traducción (además, personalmente, no creemos que
sea posible. Una traducción es una traición de tal calibre y termina enmascarando
el producto de tal manera, que acaba por crear una ilusión de comprensión que
nada tiene que ver con el original). Las series están editadas en edición bilingüe,
en donde nos hemos permitido incluir unos resúmenes en inglés para ayudar a los
ingleses a superar su enorme limitación en el aprendizaje de otras lenguas.
Las SERIES DE INVESTIGACIÓN IBEROAMERICANA DE MUSEOLOGÍA están
destinadas prioritariamente a investigadores, académicos y profesionales, que
tengan el museo y sus contextos como objeto de estudio, desde cualquier dominio,
disciplina científica o enfoque de investigación, con la única restricción del rigor
científico propio del ámbito de Museos y Patrimonio.
Las series pretenden ser un activo y no un pasivo. Nuestra propuesta es que
las series sean un entorno participativo que explore las posibilidades de su
formato electrónico. El proyecto pretende que tras la publicación electrónica de
estas series se vayan generando una serie de actividades en línea, que permitan
la participación y la interacción entre los interesados, especialmente entre los
autores y los lectores, pero también entre los propios autores y los lectores
propios. Se suele decir en los medios literarios que el público más activo es el de
la poesía, ya que al leer este género el receptor tienen que poner mucho más de
su parte que el lector de una novela (que implica en sus formatos más extendidos
una lectura mucho más descriptivista y superficial), por no citar al edpectador
de los noticiarios, que suele limitarse a dejarse engañar plácidamente. Aspiramos
a que nuestros receptores sean consumidores de poesía, se conmuevan con la
lectura y participen en los distintos tipos de foros que propongamos al respecto y
que, en suma, sigan aspirando a mejorar y mejorarse en el escenario-mundo del
patrimonio.
[22]
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Las series tiene una actitud respetuosa con los autores y las áreas de investigación.
La investigación en museos es deudora de muchas áreas de conocimiento, en
ocasiones muy distantes entre sí, que tienen tradiciones académicas y científicas
muy diversas. Lo que en unas áreas es una virtud en otras se considera un demérito.
En los plantemaientos generales, en donde en ciertas disciplinas la alta teorización
se considera imprescindible y la aplicabilidad una consecuencia no necesaria, en
otras se prima la operativización concisa e inmediata de cualquier propuesta. A su
vez, en los niveles más particulares, en cada disciplina hay unas costumbres a la
hora de citar o a la hora de considerar lo que son los antecendentes de un trabajo.
En la edición hemos tratadod e respetar estos contextos, por ejemplo siendo
muy respetuosos con la forma de las citas o de las bibliografías (renunciando a
la homogeneidad para no imponer unas normas que serían habituales en unos
contextos pero muy extrañas en otros). Los únicos dos criterios por los que se han
pedido cambios a los autores han sido el rigor científico y la claridad expositiva.
Además, la complejidad en una obra coral como está hace que la pretensión de
homogeneidad a más de probablemente no deseable, es difícilmente abarcable,
dada la variedad y profundidad en campos muy diversos, por ello es imposible
que los editores comprueben la veracidad de las afirmaciones recogidas por los
autores en cada una de las contribuciones. Los autores son los responsables de
lo que parece entre los parágrafos de sus artículos. En nuestra opición, todos los
autores son profesionales responsables, reconocidos como tales por las sociedad
y por sus instituciones o empresas y por tanto su opinión y su modo de hacer y sus
productos deben ser respetados. A partir de ahí, su lectura es la oportunidad de
cada cuál para la opinión y la crítica.
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Una labor en aparcería.
Estas series han sido un trabajo conjunto. El concepto de ‘Aparcería’ en castellano
o ‘parcería’ en portugués (a más del de ‘labor’ que se comparte con acepciones
hermanas), define muy bien esta tarea que tenemos entre manos, de una parte
tan etéreamente intelectual y de otra parte tan tangiblemente mecánica. Una
labor de este tipo no hubiera sido posible sin muchos compañeros de nuestro club
particular.
Entre los agradecimientos, en primer lugar, tenemos que citar a la Universidad
Autónoma de Madrid, al Vicerrectorado de Investigación, a la Facultad de
Psicología, y a nuestro propio Departamento de Psicología Básica, cuyo apoyo
constante en éste y en otros proyectos que tienen que ver con museos y patrimonio
y en la cesión de espacios de actividad, físicos y virtuales. En segundo lugar, hay
que citar también el apoyo del comité estatal del ICOM (International Council
of Museums) de UNESCO, que colaboró con nosotros no solo en las labores de
comunicación y divulgación, sino también en los contactos entre profesionales
y en la representación institucional. En tercer lugar, las Embajadas de Brasil y
Portugal en Madrid contribuyeron en su momento al desarrollo de las reuniones
que hicieron posible estas series.
Pero los agradecimientos más sentidos siempre son a las personas, estas series
no hubieran sido posibles sin la colaboración de los colegas que han aportado
generosamente sus propuestas para la publicación. Igualmente a los miembros
del comité científico y los editores asociados, que han desarrollado unas labores
muchas veces ingratas y de incierta compensación. Y por último, este editor
quiere mostrar su agradecimiento personal a las dos editoras asociadas sin las que
hubieran sido imposibles las actividades sobre las que se basan estas series.

Em cada esquina um amigo
Em cada rosto igualdade
Grândola, vila morena
Terra da fraternidade
“Grândola, Vila Morena”, José ‘Zeca’ Afonso, 1971
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Introducción a Historia de las Colecciones
e Historia de los Museos
Sergio Lira
Universidade Fernando Pessoa-Porto

Editor invitado
História das colecções e histórias dos museus poderia parecer, numa visão
apressada, uma temática serôdia, batida, debatida e rebatida, se não até à
exaustão pelo menos já à saciedade. Mas não: história das colecções e história
dos museus é uma área de investigação perene, interessante e viva, como bem
o demonstram os textos que agora se dão à estampa e, assim, ao público. Os
estudos museológicos contemporâneos sobre a história das colecções e sobre a
história dos museus têm respigado, tratado e apresentado dados e informações
essenciais para a compreensão do que são os museus hoje e para o caminho que
lhes queremos apontar num devir próximo. Tais estudos permitem compreender
a actual realidade museológica, fundada numa (já) longa cronologia de alterações,
mutações, evoluções e permanências. Essa compreensão, assim fundada, é pedra
angular de qualquer construção teórica sobre a instituição museal contemporânea,
e pedra de toque de toda a avaliação museológica ou museográfica que se deseje
fundamentada. Estamos, pois, perante uma área de investigação de superior
interesse e actualidade que congrega trabalhos de qualidade e significado
eminentes, com os que seguidamente se referem.
Inicia o volume com o texto de Marize Malta, sobre o Museu D. João VI (Rio
de Janeiro) e os seus quase dois séculos de alterações e evoluções. Conduz-nos
a autora desde os primórdios da instituição (1816) até às profundas mudanças
que ocorreram entre 2005 e 2008, anos em que o museu esteve encerrado para
remodelação. A reabertura veio a mostrar um museu de nova feição, e também
nova função, menos preocupado com os aspectos expositivos e mais atido à
“inspiração”, que seja capaz de gerar, nas palavras de Marize Malta, “um museu
para ser estudado, vasculhado, repensado, revisitado e transformado a cada visita:
um museu de inspiração.”.
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Vera Lúcia Nagib Bittencourt apresenta-nos um olhar sobre a escrita da história
da cidade de S. Paulo na óptica do Museu Paulista, especificamente no consulado
do seu Director Affonso de Taunay (1917-1945). Para esse período, analisa este
texto a musealização de acervos pessoais, com todas as implicações de escolha, de
decisão, de eleição do que se guarda e do que se despreza, do que institucionaliza
e do que se descarta. Nesta perspetiva, a instituição museal participa activamente
na própria escrita da história, porque selecciona o que se guardará e que se
perderá. A comemoração do centenário da independência não terá sido alheia a
este processo, e, desta forma, o caso que nos é dado por Lúcia Nagib Bittencourt é
um caso de eleição para se compreender a dinâmica de intervenção das instituições
museológicas na própria perpetuação de uma determinada narrativa da História.
Entre 1911 e 1937 esteve à frente do Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa
José de Figueiredo. Sendo um dos mais importantes directores que este museu
conheceu chegou a esse cargo aos seus 40 anos, e nele se manteve por pouco mais
de um quarto de século. Joana Baião apresenta a actividade de José de Figueiredo
enquanto director do Museu Nacional de Arte Antiga dando especial enfoque à
reorganização que o Museu conheceu sob a sua batuta, numa constante tentativa
de o valorizar enquanto local de investigação e de produção de conhecimento.
José de Figueiredo pugnou pela reorganização museográfica dos acervos, exigindo
para isso alterações à arquitectura do próprio edifício e quebrando com algumas
tradições de longa duração em Portugal no que respeita ao ordenamento das
peças em museus de arte. Citou e seguiu o que se vinha fazendo em outros
museus europeus, tornou as exposições mais atractivas e compreensíveis e elevou
o Museu Nacional de Arte Antiga ao lugar de exemplo nacional que manteve por
longas décadas.
O texto de Zita Rosane Possamai trás à ribalta um museu que, nas próprias palavras
da autora, é pouco citado na bibliografia brasileira, malgrado a sua importância e
significado. Trata-se do Museu Julio de Castilhos (Rio Grande do Sul), criado em
1903. Este museu, originalmente concebido como uma instituição enciclopédica,
mudou de feição nos anos 1920 e a autora propõe-nos uma análise dos significados
desses distintos períodos e da mudança entre eles operada. Conduzindo o texto
sempre balizado por outras realidades museológicas Brasileiras coevas, Zita Rosane
Possamai leva-nos através das décadas de existência deste museu, plasmando a
recíproca influência entre a história do Brasil e a instituição. Conclui afirmando
ser ente um “museu mutante”: “O museu, assim, pode ser vislumbrado como um
microcosmo social que interage com um todo maior, nele atuando e dele sofrendo
interferência.”.
[28]
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O Museu de arte Contemporânea/Museu do Chiado, criado em 1911 pela 1ª
República, é o objecto de análise do texto de Raquel Henriques da Silva, que lhe
segue o percurso até década de 1960. A autora advoga que este museu correspondeu
a uma dupla intenção – a de libertar espaço para o Museu Nacional de arte Antiga,
e a de eleger a pintura naturalista dos finais do século XIX. O texto apresenta ao
leitor a génese desta instituição, percorrendo alguns dos documentos que lhe
deram origem e que lhe moldaram a feição e concluindo que este museu não foi
filho primogénito da política museológica e cultural da República, mas sim subproduto do privilégio dado ao Museu Nacional de Arte Antiga. As controvérsias da
destituição do seu primeiro director e os meandros políticos que tal encerra são
também dissecados por Raquel Henriques da Silva que acompanha as novidades
artísticas que o Museu recebe nas primeiras décadas do século XX desaguando na
direcção de Diogo de Macedo e no refrescar, embora tímido, que tal significou.
Termina o texto com a análise da intervenção do poder político com a nomeação
de Eduardo Malta para director do museu e do catálogo para que Dulce Malta
redigiu texto introdutório. O anti-semitismo de tal texto é dissecado por Raquel
Henriques da Silva, numa análise que nos leva às memórias da primeira metade
do século XX na Europa. O Museu, sempre filho segundo “permanece hoje ainda,
‘provisoriamente’ instalado no ex-Convento de S. Francisco…”.
Luís Filipe da Silva Soares apresenta-nos no seu testo um projecto de investigação
que almeja disponibilizar fontes para o estudo da história dos museus de arte, em
Portugal. Estabelecendo a importância e a relevância dos museus de arte, bem
como as sua raízes históricas significativamente recuadas, o texto aponta-nos a
metodologia seguida no projecto bem como as fontes primárias que se pretendem
disponibilizar, abordando as várias tarefas que o projecto prevê.
Leonor Oliveira parte da sua investigação de doutoramento, em curso à época de
redação do seu texto, para analisar o papel das exposições no panorama artístico
português de finais da década de 1950 e inícios da seguinte. Trás, naturalmente,
à colação o papel desempenhado pela Fundação Calouste Gulbenkian (a partir de
1956) e o novo paradigma – defende – para a apresentação da arte contemporânea
em Portugal. Historiando a intervenção da Fundação no panorama artístico nacional,
e perspetivando as exposições realizadas, bem como o desempenho de alguns dos
seus protagonistas, Leonor Oliveira disseca uma realidade cronologicamente curta
mas de superior significado na história da exposição e da museologia da arte em
Portugal.
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Num texto pleno de originalidade, Maria Alice Ciocca De Oliveira e Marcus
Granato propõem-se adaptar o método prosopográfico à construção das histórias
de existência de objectos museológicos, em particular aqueles que constituem a
Coleção de Objetos de Ciência e Tecnologia do Observatório do Valongo, Rio de
Janeiro. Observando as marcas que nesses objectos foi deixando o seu uso, os
autores reconstituem os seus percursos e a sua entrada no domínio de peças de
acervo museológico; conhecem também a própria formação da colecção e recolhem
dados essenciais para a compreensão do ensino da astronomia no Observatório:
de facto, muitos destes objectos, fabricados nos séculos XIX e XX, foram usados
em aulas práticas. O texto apresenta-nos ainda os pressupostos metodológicos da
investigação bem como alguns exemplos significativos do que foi possível aprender
relativamente à construção da colecção de cerca de trezentos objectos.
Sob o título de “Museu da Miserocórdia, Museu da Cidade?” Daniela dos
Santos Silva e José Luís Neto lançam-nos no âmago das disputas entre novidade
e conservadorismo no Portugal dos finais do século XIX conduzindo-nos pelos
meandros políticos, ideológicos ou meramente contingentes da criação e evolução
do museu de Setúbal. As controvérsias, discórdias e encontros são analisadas na
perspetiva dos objectivos que se defendiam, de parte a parte, para esta instituição,
sempre colocando no cenário as alterações culturais, sociais e políticas mais
significativas.
O texto de Madalena Cardoso Costa poderá ser lido na sequência daquele que
acima referimos de Joana Baião, acerca de José de Figueiredo. Cessando aquele
a sua actividade como Director do Museu Nacional de Arte Antiga em 1937, foi
substituído na direcção por João Couto, que geriu o Museu até 1964. João Coute
teve um papel fundamental, muitas vezes inovador, na museologia Portuguesa e
este texto coloca-o em evidência. A sua obra no Museu Nacional de Arte Antiga
(e em especial a ideia que defendia de que os museu são entidades em contante
movimento), a questão da educação nos museus (e portanto, dos seus serviços
educativos), os aspectos relacionados com a conservação e o restauro, a formação
do pessoal dos museus e os estágios de museologia, entre outros, são dos temas
fortes deste texto que analisa as posições de João Couto e os seus principais
contributos.
Dar a conhecer as coleções de Arqueologia e Antropologia do Museu de
História Natural da Universidade do Porto é o escopo principal do texto de Maria
José Cunha. De facto, se bem que desconhecidos de uma parte importante do
público, os acervos deste museu são de uma riqueza muito assinalável, tanto em
[30]
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extensão quanto em diversidade e qualidade. Neste texto a autora faz-nos uma
breve resenha histórica da instituição para depois nos lançar no cerne das suas
principais colecções. Conclui com algumas notas sobre questões de conservação
relacionadas com os espólios apresentados.
Ana Maria Pimenta Hoffmann propõe-nos uma descoberta das alterações
produzidas no seio de alguns dos museus do Brasil, entre os anos de 1950 e 1970,
no que respeita às colecções de arte contemporânea. Presenças e ausências,
afirmações e contraditórios, multiplicidade e tendências entretecem um labirinto
que a autora nos vai desbravando sempre com suporte em exemplos significativos
e interpretados. A análise das seis primeiras bienais do Museu de Arte Moderna
de São Paulo é um dos pontos importantes deste texto, remetendo o leitor para o
debate que tal fenómeno gerou. Por outro lado o Museu de Arte Contemporânea
da Universidade de S. Paulo merece também atenção e escrutínio na parte final
do texto.
Desta forma, percorrido este caminho ao longo de um vasto território cronológico,
na realidade Brasileira como na Portuguesa, importa olhar para trás e retomar a
ideia com que iniciámos esta nota introdutória: os trabalhos sobre história das
colecções e história dos museus são fulcrais para a compreensão das realidades
museológicas coevas, e sem eles qualquer tentativa de interpretação do que são as
nossas colecções ou do que são os nossos museus está, inevitavelmente votada ao
mais rotundo fracasso. Importa olhar para essas histórias, perceber-lhes as raízes
e os desenvolvimentos, conhecer-lhes os actores e os protagonistas, dissecar-lhes
as implicações políticas ou ideológicas, analisar-lhes os condicionalismos sociais
e culturais, observar-lhes o âmago, para poder sobre esse conhecimento fundar
novo conhecimento – o do que temos hoje como museus e colecções. Os textos que
leremos neste volume cumprem exactamente esse desígnio e lançam fundamental
compreensão sobre realidades centrais na nossa museologia contemporânea.
Uma última palavra, de agradecimento, à organização destes volumes pela
oportunidade inigualável de participar activamente na produção de um tão
significativo acervo de informação e de conhecimento. Como o Editor Principal
desta série tão exemplarmente vinca, o trabalho partilhado e a sua realização em
parceria dão os resultados que agora saem à estampa, mas à coordenação do
labor cabe o agradecimento maior pela iniciativa e pela organização – e é com
essa, a palavra de agradecimento, que não quero deixar de findar.
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Da exibição à inspiração: o projeto de revisão
museográfica do museu da Escola de Belas Artes da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Marize Malta
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Resumo: O museu Dom João VI reúne quase 200 anos de história do ensino da
arte no Brasil, a qual começa em 1816 quando D. João VI de Portugal decreta
a criação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. A maior parte do acervo é
formada por obras que tiveram e ainda têm funções didáticas e remetem a um
sistema pedagógico chamado de acadêmico. Entre 2005 e 2008, o museu passou
por um projeto de renovação exigindo a discussão de vários conceitos que dizem
respeito, de um lado, à História da Arte e de outro, à Museologia. As soluções
propostas e implantadas, com sua ‘reserva técnica exibida’, mais do que promover
exibições privilegiadas, procuraram provocar reflexões, críticas e, principalmente,
inspirações capazes de incitar novas pesquisas sob a ótica de uma história da arte
contemporânea.
Palavras-chave: ensino artístico acadêmico no Brasil; reserva técnica exibida;
museu universitário de arte.
Abstract: Nearly 200 years of art education history are assembled in the D. João
VI Museum in Brazil, which was established 1816 by royal decree when D. João
VI of Portugal created the Royal School of Sciences, Arts and Crafts. Most of the
collection consists of works that were and are still used to teach students and in the
most part relate to the academic education system. Between 2005 and 2008 the
museum underwent a renovation program which required several concepts relating
to Art History on the one hand, and to Museology on the other, to be discussed. The
solutions proposed and implemented, with its ‘exhibition storage room’, did not seek
to promote privileged exhibitions, but rather to provoke reflection, analysis and, in
particular, inspirations capable of stimulating new research from the perspective of
contemporary art history.
Keywords: academic art education in Brazil; exhibition storage room; university
museum of art.
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Uma pinacoteca para uma escola

Em 12 de agosto de 1816, na cidade do Rio de Janeiro, o príncipe-regente do Reino
Unido de Portugal, Brasil e Algarve – D. João VI2 - decretava a criação da Escola
Real de Ciências, Artes e Ofícios, fruto do projeto de Joaquim Lebreton, antigo
responsável pela classe de Belas Artes no Instituto de França, que para implantá-la
trouxe consigo, emigrados da França, uma série de artistas e artífices. O projeto de
uma dupla escola de artes e de ofícios não foi levado a termo e quando a instituição
veio a funcionar efetivamente em prédio próprio, em 5 de novembro de 1826, já
carregava o nome de Academia Imperial de Belas Artes, assumindo a formação
exclusiva de artistas. Para garantir a qualidade de formação dos alunos brasileiros
fez-se necessário a criação de uma pinacoteca, organizada em 1843 por Felix Emile
Taunay, que contou inicialmente com obras da coleção real de D. João VI e outras
trazidas pelo próprio Lebreton, cerca de 54 quadros ingleses e franceses.
O corpo de obras que compunha o acervo didático da Academia Imperial de Belas
Artes afirmava o papel da arte na construção de novos padrões civilizatórios, que
depositavam nos modelos eurocêntricos seu paradigma. Gravuras e moldagens
foram encomendadas e compradas em museus italianos e franceses para servirem
de recursos didáticos para o ensino do desenho, base do aprendizado artístico.
Reproduções de quadros, totais ou parciais, ornatos arquitetônicos e fitomorfos,
imagens greco-romanas, reproduções anatômicas do corpo humano e de animais
serviam de referência para as traduções visuais3 pelas quais o aluno aprendia
a ver e a dominar a representação do mundo visível. Com a implementação das
Exposições Gerais (1840) e dos Prêmios de Viagem (1845), cópias dos grandes
mestres europeus enviadas por alunos bolsistas, obras frutos de concursos e
premiações, além de doações e aquisições, ampliaram o acervo inicial. De modo
acumulativo, o conjunto representava o que de melhor havia sido produzido em
arte no país e considerado emblemático da arte europeia.
As obras, mais do que constituírem um acervo museológico de sagração da arte
e de sua história, prescreviam modos ideais de ver e fazer arte. Como meios
didáticos, as imagens lá reunidas eram referências a serem copiadas pelos alunos.4
2 D. João VI permaneceu no Brasil entre 1808 e 1821.
3 De acordo com a abordagem das gravuras de tradução nas práticas das cópias. Cf.
ARGAN, 2004: 16-21.
4 Não custa lembrar o sistema acadêmico de ensino e a dinâmica de capacitação para
a representação gráfica (BOIME, 1986), em que o aluno começava por aprender a olhar
as gravuras e a reproduzir seus traços e suas nuances de claro e escuro. Em seguida, o
estudante passava pelo desafio de transpor para o papel o que via em relevo – moldagens
em gesso pintadas de branco, de modo a desenvolver a habilidade de perceber e
reproduzir as mais sutis diferenças de sombreado. Para se aprimorar no efeito de
modelado, enfrentava as esculturas como modelos. Após dominar a reprodução gráfica
de traços e sfumatos, o aluno teria que representar um modelo vivo, reproduzindo-o por
desenho e pintura.
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A aprendizagem pela cópia explica, em parte, a construção de um acervo
eminentemente didático, composto por gravuras, relevos e esculturas em gesso,
além de reproduções de quadros, no todo ou em parte, de artistas europeus. A
priori, as peças não possuíam valor em si, mas permitiam o desenvolvimento das
capacidades visuais e técnicas do futuro artista. Entretanto, a reunião de obras de
arte tão emblemáticas passava a ter interesses mais amplos, desejosas de oferecer
experiência estética a um grupo bem maior do que os acadêmicos. A então Escola
Nacional de Belas Artes (ENBA), nome angariado após a proclamação da República
(1889), detinha um acervo significativo. Ele deveria servir para todos.
Nos primeiros anos do século XX, a Escola Nacional de Belas Artes passava a ser
abrigada em novo prédio, onde havia sido previsto um grande salão para reunir seu
acervo, constituindo um museu, o qual poderia ser visitado pelo público em geral.
A Escola ultrapassava sua função de formar futuros artistas e estabelecer cânones
da boa arte ao franquear ao público um conjunto artístico de alta qualidade
para ser visitado, admirado e contemplado. A essa altura, o acervo contava com
significativa quantidade de obras e era reconhecido como o único museu de arte
do país, daí, provavelmente, o compromisso de abri-lo ao público.
Em 13 de janeiro de 1937, era criado pela Lei 378 o Museu Nacional de Belas Artes
(MNBA), fruto do movimento cultural que organizou na mesma ocasião o Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão ao qual o museu estaria, então,
vinculado. Seu acervo foi fruto da decisão de reunir obras que pertenciam ao
museu da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) e lá residiam, conferindo-lhes um
outro local social e político. A exibição triunfava sobre a inspiração.
As obras que não foram selecionadas para compor o acervo do Museu Nacional de
Belas Artes permaneceram nos domínios da ENBA e acompanharam a Escola, que
a partir de 1971 foi incorporada à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
adotando o nome de Escola de Belas Artes (EBA). Em 1975, a EBA foi transferida
para a cidade universitária na Ilha do Fundão, levando todo seu patrimônio material
e histórico e ocupando parte do prédio modernista da Faculdade de Arquitetura.
Em 1979 foi criado pelo então diretor Almir Paredes Cunha o museu D. João VI
da EBA-UFRJ que reuniu as obras e documentos antigos, de modo a preservar e
divulgar a história da própria instituição e do ensino artístico no Brasil.
A constituição de um museu sobre a própria escola re-acendia sua importância,
procurando preservar o papel que desempenhou na história das artes visuais
do país, referência obrigatória tanto na formulação do ensino oficial, quanto na
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vivência e produção do campo artístico, sobretudo através da sua vinculação aos
salões e às premiações, constituindo interlocutor indispensável, mesmo para seus
opositores.
A curadoria original do museu D. João VI, seguindo prática comum à época,
elegeu obras consideradas singulares para comporem a exposição permanente.
As excedentes e as que não estavam em bom estado de conservação ficaram
guardadas na reserva técnica. No salão expositivo existia uma sequência para o
visitante seguir, conforme o entendimento sobre a ‘evolução’ da arte acadêmica:
a chegada da Missão Francesa; primeira geração de artistas brasileiros formados
pela Academia; a geração da passagem do século com a ENBA; e a história mais
recente da EBA. Essa solução assim ficou por muitos e muitos anos e cristalizou
um modo de ver a arte acadêmica.
Ao longo de 195 anos, a escola desempenhou papel de destaque na história da
arte do Brasil e na sua escrita. Seu espaço de memória, o museu D. João VI, por
outro lado, com o passar dos anos e a falta de verbas para manutenção, parecia não
legitimar essa trajetória, chegando ao século XXI estagnado. Esse longo percurso
merecia ser revisado, atualizado e compartilhado, assim como ser reconhecido em
uma relação de superação e continuidade das tradições. Era necessário mudar
e escrever uma nova história em que as obras passassem por olhar renovado e
se beneficiassem de sua inserção em uma escola de artes de uma universidade
pública federal.

Uma escola para uma pinacoteca

Da mesma forma que atitudes que envolvem práticas de intervenção relacionadas
a patrimônios não são tidas como próprias do historiador da arte, é no espaço da
universidade, enquanto lugar de experimentos, que se pode procurar esgarçar as
convenções e testar outros caminhos disciplinares e transdisciplinares. Falarmos
de uma escola específica, uma escola de artes, onde o fazer, o conservar e o
praticar arte convivem com o pensar, o pesquisar, o historicizar. E para além disso,
o pesquisar está atrelado ao administrar, coordenar, ou seja, ao dia a dia das obras,
tanto do presente quanto do passado. Nesse contexto, um historiador da arte, em
uma escola de arte que possui um museu de arte, tem condições de ultrapassar
a excepcionalidade do objeto artístico, encontrando-o na sua cotidianidade, o
que lhe permite atuar em campo expandido e experimentar limites disciplinares
da natureza da história da arte. Desse modo, esse perfil de historiador da arte
assumiu o papel de repensar o museu D. João VI e, em um trabalho de equipe
multidisciplinar, orientou uma nova fase, levando a escola a enxergar novamente
seu museu e democratizar o acesso aos seus bens culturais. O museu voltaria a
interessar e instigar a Escola.
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Entre 2005 e 2008, o museu D. João VI passou por ampla mudança, impulsionada
por projeto de fomento de apoio a acervos, patrocinado pela Petrobrás5. Sua
localização foi alterada, ficando em meio às salas de aula, e sua museologia e
museografia pensadas por professoras da Escola que atuavam no campo da história
da arte. Pesquisa e prática se fundiram, balizando os conceitos que direcionaram
o novo museu D. João VI.
O museu reabriu suas portas em dezembro de 2008, com nova proposta museológica-museográfica, permitindo melhor disponibilidade e acondicionamento das
obras e dos documentos e oferecendo condições para visibilidade do acervo e
para a pesquisa.
As discussões acerca das coleções, da importância do acervo para entendimento
da formação artística, da história da Escola, da potencialidade das obras para a
escrita da história da arte no Brasil foram basilares para chegar à fundamentação
do projeto museográfico, permitindo questionar certas categorias artísticas,
limites cronológicos, classificações enrijecidas.
O projeto museográfico precisava deixar claro que foi fruto da revisão que nos
últimos anos a arte dos séculos XIX/XX vinha enfrentando. As obras deveriam
estar localizadas em situações que demarcassem sua re-significação. Diferente
de pensar em um circuito de apresentação, a preocupação se direcionou para o
melhor acondicionamento das coleções de obras diante do espaço disponível.
A locação das obras (CHERRY, 2006) assumia a importância das ambiências na
colaboração da construção de sentidos das obras de ate.
Cientes da ausência da imparcialidade de qualquer escolha, o projeto museológicomuseográfico procurou uma leitura capaz de evidenciar as discussões conceituais
que vêm norteando os estudos sobre a produção artística oitocentista no Brasil,
sensibilizadas por estudos da cultura visual (CHERRY, 2005). E, principalmente, as
referentes ao ensino artístico no Brasil, que têm sido foco de pesquisa sistemática
da professora Sonia Gomes Pereira, com quem os conceitos e propostas foram
divididos, e de dissertações e teses sobre a história da instituição e sobre o ensino
de arte, muitas das quais vinham sendo desenvolvidas no programa de pósgraduação em artes visuais da Escola.
5 Para conhecer a totalidade do projeto de revitalização do museu, patrocinado pela
Petrobrás, veja o catálogo-divulgação do museu. PEREIRA, 2008. O projeto abarcava
vários itens: higienização e conservação do acervo, atualização do banco de dados e sua
disponibilização on-line, modernização da reserva técnica.
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Hoje não entendemos mais a história da arte por intermédio exclusivo da obras
excepcionais, nem por objetos tradicionalmente reconhecidos como artísticos.
Também não encaramos mais o produto artístico confinado em um casulo
naturalizado, hermético, dissociado de um lugar no mundo, mas inserido nas
práticas do vivido, nas ações e reações de sua produção, circulação, recepção,
até desaparecimento. As instabilidades, as incertezas e as experimentações das
poéticas contemporâneas despertaram nos historiadores da arte uma ação crítica
sobre a própria maneira de olhar e escrever arte, fazendo com que alguns diluíssem
certas barreiras disciplinares para dar conta da arte em sua complexidade.
O museu D. João VI, guardião da memória de parte da história da arte brasileira,
como um espaço coligado com a contemporaneidade, permite-nos contar outras
histórias da arte. Ao exibir o que antes ficava guardado, ao mostrar o que se
escondia, o museu D. João VI sugeriu outras formas de olhar para arte
A nova versão do museu D. João VI deveria sublinhar sua natureza de museu
universitário, voltado menos para o outro, aquele público externo, visitante
esporádico, interessado em arte em geral, e mais para si mesmo, ou seja, para
alunos, professores, pesquisadores que tanto utilizaram o acervo para estudos e
foram os principais fornecedores, ao longo dos tempos, de obras que constituíram
o próprio acervo. Além do interesse por seu manancial histórico, indicador
das tradições artísticas que moldaram a arte e a formação do artista do mundo
ocidental, o acervo poderia voltar a servir de instrumento didático-pedagógico
por meio das obras disponibilizadas para as aulas teóricas e práticas.
Menos expositivo, mais investigativo. Menos exibição, mais inspiração. Com a
vocação para ensino e pesquisa, as obras do museu estariam praticamente todas
disponibilizadas para estudo e franqueadas ao olhar. Com a supressão da área
expositiva, não haveria motivo por priorizar certos espaços ou obras. O museu se
transformou em uma grande reserva técnica e todas as suas salas e circulações
foram consideradas como espaço para guarda/exibição do acervo, criando um
partido que denominamos de ‘reserva técnica exibida’, espaço capaz de guardar
e exibir, preservar e mostrar, proteger e expor. Em vez de tratar esses conceitos
como oposições, a opção foi de encará-los como diferenças capazes de conviverem
e se sensibilizarem.
Outro norteador do projeto foi enfrentar os acervos como coleções. A idéia de
coleções implicava ação de reunir peças sob determinado critério, tanto de escolha
das peças como da maneira de agrupá-las. Vê-las em conjunto, todavia, significava
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tratá-las como coleções de estudo, locando-as de modo a provocar indagações
capazes de incitar novas pesquisas ou, pelo menos, de fazer com o que o público
pudesse olhar os agrupamentos, seja pelo processo técnico (desenho, gravura,
pintura, relevo, escultura), seja por eixo temático (histórico, alegórico, mitológico,
animal, retrato, paisagem, ornamental, etc.). Tal procedimento apoiava-se na
experiência visual de formação artística que, tradicionalmente, aprendia a ver
composições formais, escolher temas, dominar técnicas de representação e
retóricas da imagem.
Os objetos, assim, não foram situados de modo a permitir admirações
controladas, mas de colocar o espectador colocado em relação ao objeto como
co-autor, um colaborador em potencial (MITCHELL, 1995: 260). A intenção era
de também despertar no espectador uma qualidade marcante do colecionador: a
curiosidade. Essa postura poderia levar a certa correspondência com os gabinetes
de curiosidades, na medida em que se pretendia reunir variadas peças em um
mesmo espaço e agrupá-las segundo afinidades. Por outro lado, evitava-se fazer
referência a uma espécie de aparato de representação de soberanos ou a uma
reunião de peças exóticas, raras e inacessíveis.
Estávamos lidando com reproduções, cópias, duplos, obras nada excepcionais, e
objetos que foram e ainda são empregados na cotidianidade do ensino, portanto
franqueadas aos alunos e professores. Para isso, seria desejável tratar o objeto
como se fosse um caso (caso de estudo, por exemplo), em vez de um exemplo
ou ilustração. Era preciso desarmar os rótulos da canonização e da explanação
estilística e cronológica da histórica da arte.
Outra opção foi eliminar legendas, deixando somente o número de registro
da peça6. Quando há o objeto e o rótulo, coordenados, não há brecha para o
questionamento. Na medida que o rótulo promove um modo de estabilizar o
objeto para enquadrá-lo ideologicamente e forçar convicção, ele entorpece,
embota a possibilidade dialética apresentada pelo objeto.
O projeto procurou dialogar, a partir de olhos contemporâneos, com as
ambientações oitocentistas que se utilizavam de cor, textura e padronagens nas
paredes para oferecerem um fundo tão artístico quanto a obra (MALTA, 2011).
Procurava-se demarcar museograficamente a possibilidade de atualização do

6 Existem catálogos que compreendem as fichas de identificação das peças. Caso o pesquisador deseje, ele pode consultá-las durante a visita.
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passado pelo presente, sem remontar a um espaço do passado nem abrir mão do
prazer estético da composição das obras no espaço, atuação relevante das obras
no século XIX, período de onde pertencia a maior parte das obras do acervo.
Estantes, armários e trainéis de aço de linhas simples e cor neutra contrastavam
com a complexidade das peças da velha Academia, avivadas com a cor das paredes.
Usar paredes com cor em uma reserva técnica reforçava a ideia de se estar em um
outro local capaz de favorecer uma encenação do objeto que permitisse reflexões.
Não se estaria em um lugar neutro e de clausura, como se supõe repousarem
as obras na maioria das reservas técnicas, nem em um ambiente de celebração
e monumentalização da obra de arte, como normalmente se vê nos salões de
muitos museus de arte. Procurava-se criar uma atmosfera de quase intimidade
com as obras, um meio termo entre a sensação de estar em espaço público ou
privado, aludindo aos salões oitocentistas.
Como resultante do novo perfil, o museu já produz frutos: tem envolvido de forma
ativa e colaborativa o corpo docente da Escola; o número de bolsas discentes
para pesquisa de seu acervo foi ampliado, assim como o número de alunos que
querem estudá-lo; as visitas de professores com seus alunos de Desenho de
Observação passaram a ser frequentes; a procura por pesquisadores de outras
instituições aumentou, dividindo o interesse pelo conteúdo e pela museografia; a
organização de eventos, as intervenções poéticas e publicações sobre seu acervo
foram impulsionadas.
A nova museografia pretendeu provocar a reflexão contínua sobre a relação entre
obra, espectador, lugar e a própria escrita da história da arte, priorizando uma
museografia que permitisse mais a inspiração e menos a exibição, um museu para
ser estudado, vasculhado, repensado, revisitado e transformado a cada visita: um
museu de inspiração.
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O Museu Paulista e a escrita da história de São Paulo:
acervos em narrativas, na administração Affonso Taunay,
1917-1945.
Vera Lucia Nagib Bittencourt
Museu Paulista da Universidade De São Paulo

Resumo: A intenção de minha fala é investigar dimensão instigante do trabalho de
Affonso de Taunay, diretor (1917-1945) do Museu Paulista, ou seja, a musealização
de acervos pessoais, que, ao serem acolhidos e “legitimados” pela instituição, se
constituíram como “documentos-monumentos”, ou seja, fontes para o estudo
do passado. Trata-se, portanto, de dialogar com conjunto de operações que
antecedem e sucedem os procedimentos de institucionalização de acervos e
coleções – quer sejam, descarte, arranjo e indexação, buscando caracterizar estes
movimentos e inseri-los em dinâmicas que resultam em memória/esquecimento.
Busca-se, portanto, problematizar o papel social dos museus de história, como
“lugar” de escrita da História.
Palavras-chaves: Escrita da História; Musealização; Coleções; Acervos Pessoais.
Abstract: My presentation proposes the investigation of the intriguing dimension
of Affonso de Taunay’s work, as director (1917-1945) of the Paulista Museum, i.e.,
the musealization of private collections which, after gathered and ‘legitimized’ by
the institution, were comprehended as “monuments-documents”, that is, sources
for studding the past. Therefore, the intention is to dialogue with the body of
operations that preceded and succeeded the procedures for institutionalization of
assortments and collections – that encompasses discarding, arranging and indexing,
in a search to categorize those movements and insert them in dynamics that result
in memory/oblivion. What is hereby pursued, therefore, is to problematize the
social work of history museums, as a “place” where History is written.
Key words: Historical Writting; Musealization; Collection; Private Assortments.
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Esta comunicação vem dialogar com projeto de pós-doutoramento desenvolvido
junto ao Museu Paulista (também conhecido como Museu do Ipiranga), da
Universidade de São Paulo (USP), com bolsa FAPESP. A proposta de pesquisa é
investigar de que maneira e por quais caminhos intelectuais e historiográficos se
formaram, na instituição, tanto coleções arquivísticas quanto acervos bibliográficos,
iconográficos e tridimensionais e como se constituíram em emblemas para
narrativas, visuais e escritas, de uma determinada interpretação e escrita da
História naquele período, permanecendo, ainda, influente e referenciada.
O Museu Paulista, organizado por Regulamento de 1894, foi sediado no
Monumento do Ipiranga, ainda no período do II Reinado, em São Paulo, para
celebrar a monarquia e sua relação com o nascimento da nação. De acordo com
lideranças políticas de São Paulo e atuantes tanto na Província quanto na Corte
era importante marcar o local, junto ao riacho do Ipiranga, onde o Príncipe D.
Pedro teria proclamado a Independência do Brasil. No entanto, a proclamação
da República, em 1889, trouxe importantes desdobramentos para as obras que
haviam sido iniciadas em 1885. Assim, em 1890, as obras do monumento foram
consideradas como finalizadas, ainda que o projeto do arquiteto Tomazzo Bezzi
não tivesse sido totalmente completado.

Museu Paulista da Universidade de São Paulo, sediado no Monumento do
Ipiranga – São Paulo/Brasil.
Em 7 de setembro de 1895, o primeiro diretor nomeado pelo governo de São Paulo,
Hermann von Ihering, abriu o museu ao público. Primeiramente se previa para a
instituição condição de museu de História natural e panteão destinado a celebrar
vultos da Pátria por meio de documentos e imagens, com destaque para a guarda
de painel de autoria do pintor Pedro Américo, especialmente encomendado para
o Monumento em 1886 e exposto em local de honra, em seu interior.
[44]
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Painel de Pedro Américo – Salão de Honra/ Museu Paulista-USP
Portanto, para celebrar momento de fundação e sediar estudos sobre território,
fauna e flora, o Museu primeiramente organizou seus acervos. Hermann von
Ihering permaneceu à frente da instituição de 1895 a 1916, quando foi substituído.
Em 1917, Affonso d’Escragnolle Taunay foi nomeado para o cargo, nele
permanecendo até 1945. Dentre suas incumbências, postas já no momento de sua
posse, estava a preparação da instituição para comemoração do Centenário da
Independência, em 1922; para tanto liderou importante trabalho de adequação
dos espaços expositivos que resultou em conjunto museográfico formado pelo hall
monumental, escadarias e salão de honra que, por sua significância mantém-se,
em sua concepção e decoração básicas, até os dias de hoje.

Museu Paulista – conjunto formado por escadaria, hall monumental e salão nobre.
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No desempenho de suas funções, Taunay cuidou de reunir expressivo acervo –
iconográfico, tridimensional, textual e bibliográfico que serviu como sustentação
para a narrativa que construía, sobre o passado da nação. Engenheiro, biógrafos de
Taunay afirmam que, no cargo, ele “se fez historiador”. Preocupado em legitimar
seu trabalho, partilhou de uma concepção de escrita da História que atribuía
aos documentos, enquanto testemunhos, papel essencial para o pesquisador,
que neles se basearia para reconstituir o passado. Na direção de instituição que
deveria, do seu ponto de vista, encontrar sua vocação enquanto Museu de História,
apto a “instruir” o público, quanto ao seu passado e identidade, Taunay cuidou de
pesquisar, preservar fisicamente, catalogar e expor (aqui entendido como tornar
público de diferentes maneiras – ou seja, através de textos, exposições, catálogos)
o que acolhia e entendia como “testemunhos” de um passado nacional.
Neste conjunto de iniciativas, destaco dimensão instigante do trabalho de Affonso
de Taunay, ou seja, a musealização de acervos pessoais, que, ao serem acolhidos e
“legitimados” pela instituição, se constituíram como “documentos-monumentos”,
ou seja, fontes para o estudo do passado. Pessoas costumam guardar cartas,
fotografias, documentos de trabalho, registros de viagens, diários, diplomas,
comprovantes, recibos, títulos, honrarias, recortes de periódicos que acompanharam
suas trajetórias de vida. O “juntar” de papéis pode tanto significar uma intenção
de preservar momentos ou lembranças como pode, também, simplesmente ser
resultado de necessidades da vida cotidiana que, de alguma forma geram papéis
que vão se acumulando, com o passar dos anos. Neste correr dos anos, e ao passar
por diferentes mãos, que atuam como “guardiãs” destes “vestígios” pessoais,
voltam a sofrer, em seu movimento de acumulação e preservação, processo de
seleção e descarte. Esta intervenção junto aos documentos preservados parte não
só de quem os produziu ou reuniu, mas, especialmente, de auxiliares pessoais,
familiares ou amigos, que se encarregaram de resguardá-los e, de alguma forma,
sobre eles atuaram, ao custodiar, acondicionar e, consequentemente, descartar e
rearranjar.
Da custódia familiar ou pessoal para o acolhimento em instituição museal ou arquivo
um conjunto de procedimentos atuava sobre os documentos, antes que a eles
fosse conferida a condição de testemunho “acolhido”, portanto acreditado, porque
legitimado pelo espaço que o disponibilizava para consulta. Ao “eu-testemunho”
do autor ou de quem reuniu a documentação agregava-se o “eu-acredito” do
pesquisador ou instituição, que a acolhia e referendava. Desta forma, o conjunto
documental passava a ser referenciado e admitido por outros pesquisadores, que
deles lançavam mão para elaborar suas reconstituições do passado. O testemunho
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passava assim a fonte; desta relação e por ela, narrativas sobre o passado eram
apresentadas. Por sua natureza, conjunto de “relatos em documentos”, os arquivos
pessoais, adquiridos ou recebidos em doação, foram integrados e preservados
como acervo. Fazer uso deles, tomados como relatos “espontâneos” e legítimos,
constituiu estratégia de trabalho para as narrativas desenvolvidas por Affonso
Taunay, no Museu Paulista. Esta relação entre documentos, e por conseqüência,
acervos e método histórico é referenciada, por diferentes estudiosos, como um dos
principais postulados da obra de Taunay historiador. Em conferência de 1914, em
seção do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Taunay fez clara referência
ao método que ele acreditava deveria definir o trabalho do historiador: a “única
base real da história é o documento desvendado, descoberto, salvo”. Assim, o
trabalho do pesquisador deveria se concentrar em encontrar documentação que
embasasse versões de fatos e acontecimentos. Cabia ao historiador “desvendar
o passado”, buscando documentos – que deveriam ser decifrados, conservados,
preservados - para que a verdade histórica fosse revelada; aos museus, instâncias
que preservam e expõem o passado, acolher e elaborar discursos, formulando
narrativas que se expressavam em textos, objetos e/ou imagens arranjados em
exposições e/ou publicações.
Interessante ressaltar que a biografia de Taunay nos sugere laços estreitos com
arquivos incorporados ao acervo do Museu Paulista.
Taunay era filho de Alfredo d’Escragnolle Taunay, engenheiro militar e autor de
Retirada de Laguna - episódio da Guerra do Paraguai, e de Cristina Teixeira Leite,
filha do Barão de Vassouras. Portanto um enlace familiar que uniu importantes
servidores da Corte e abastados produtores de café, do Vale do Paraíba fluminense.
Casara-se, em São Paulo, com Sara de Souza Queiroz, descendente de importante
clã de produtores paulistas que juntava os Souza Queiroz, por lado paterno, e
os Vergueiro, por materno. Coincidentemente, são descendentes destas antigas
famílias paulistas que doam ao Museu Paulista coleções e fundos de documentos
que Taunay acolheu, classificou, publicou e legitimou como fontes, ao usá-los
como referência para artigos e obras.
Já no primeiro Relatório de Atividades que publicou, datado de 1918, na Revista
do Museu Paulista, Taunay indicou a incorporação ao Museu de documentos que
assim apresentou: Relação sumária dos documentos pertencentes à doação tão
valiosa feita ao Museu pela Exma. Sra. D. Lydia de Souza Rezende (RMP: 1918,
pg. VI). A este conjunto documental, viriam se reunir outros, também por doação
de familiares. Ao apreendê-los no seu conjunto, pode-se perceber seu caráter
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eminentemente biográfico, especialmente ligado a figuras de homens públicos
que participaram do processo de formação do Estado e da Nação brasileiros.
Aparentemente, estes documentos teriam sido guardados por seus autores,
doados ao Museu por descendentes e recebidos como “testemunhos de vida”.
Ao serem incorporados ao Museu, estes “pedaços de memória”, pessoais e
familiares, eram integrados, como coleção ou fundo, e ganhavam unidade e sentido.
Estes documentos, assim “organizados”, são, ao mesmo tempo, “testemunho”,
portanto a história materializada, e “fontes”, na medida em que eram tomados
como referenciais que sustentavam interpretações e relatos. A partir destes
acervos, Taunay desenvolveu preciosa produção visual e literária. Especialmente
na publicação da Seção de História - Anais do Museu Paulista, Taunay trouxe
a público “episódios” da História de São Paulo e do Brasil, vistos do ângulo de
importantes personagens, como Pedro I, José Bonifácio e Estevão Ribeiro de
Rezende, o Marquês de Valença, em linguagem viva, muitas vezes jocosa, sugerindo
detalhes que somente quem pudesse ter presenciado as cenas descritas seria
capaz de conhecer. Para o ano de 1922, emblemático para o desenvolvimento do
Museu Paulista, Taunay publicou na Revista do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, o artigo: “Cartas inéditas da Imperatriz D. Leopoldina a José Bonifácio”.
Na introdução, Taunay indicou a origem dos textos e, mais uma vez, percebe-se
não só as relações políticas e sociais do autor, como o complexo processo que
levou a documentação até o Museu Paulista. Ainda que o autor intente sustentar
sua análise na documentação textual acolhida no Museu, evidencia-se esforço de
notabilizar grupo familiar que, no/do presente, lançava-se para o passado onde
se apresentava como força articuladora do movimento que remetia à gênese da
nação.
Valiosissima dádiva que, ás collecções do Museu Paulista, acaba de
fazer o dr. Paulo de Souza Queiroz, de grande parte do archivo do
Patriarcha da Independencia – passado ás mãos do primeiro Martim
Francisco e destas ás de José Bonifacio, o Moço, e ás da filha deste, a
exma. Sra. D. Narcisa Andrada de Sousa Queiroz, esposa do generoso
doador (...)
Ao comentar os fragmentos que levava ao leitor, já se incumbiu de instigá-lo
sugerindo uma característica dos documentos “bilhetes íntimos” – forma, talvez,
de sugerir a especificidade da documentação que trabalhava, ou seja, seu caráter
pessoal e privado, mais um fator a conferir-lhe credibilidade.
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Portanto, pode-se afirmar que, por meio de documentos, imagens, iconografia e
cartografia, Taunay constituía uma base para sua produção – textual e expográfica.
Se o produto nos chega para análise, a operação historiográfica que comporta, ou
seja, o desenrolar deste processo, nem sempre é efetivamente descrito, restando,
apenas, sua transmutação de testemunho em fonte pela disponibilização para
consulta, ou seja, sua transferência do âmbito privado para o social. É a autoridade
do “lugar social” Museu, constituída pelo trabalho de pesquisa e análise de seus
especialistas, que vem assegurar legitimidade aos documentos.
Vestígios deste movimento, no entanto, ainda podem ser recuperados. Ao arquivar
os documentos de D. Lydia de Souza Rezende, Taunay deixou registrado:
A escassez do tempo, a multiplicidade dos encargos que incumbem à
Directoria do Museu não lhe permittiram dar senão uma relação muito
summaria dos documentos constantes da valiosa offerta da Exma. Sra.
D. Lydia de Souza Rezende ao Museu: parte do archivo do seu ilustre
Avô, o Marquez de Valença. As mesmas causas impediram que se fizesse
uma catalogação systematisada dos papeis da collecção, limitada por
emquanto ao simples arrolamento dos documentos.
Ao dar conta de seu trabalho, o Diretor do Museu explicava-se. Primeiramente,
suas justificativas: falta de tempo, multiplicidade de encargos. Em seguida,
o que foi feito – uma relação sumária dos documentos. Esta observação pode
indicar, por exemplo, que não foi possível arrolar “tudo”, ou até mesmo, arrolar
adequadamente. Ao prosseguir, de forma ligeira, deixa em aberto o que pode ser
uma “desinformação”: se os documentos foram oferecidos por D. Lydia de Souza
Rezende, “neta” do marquês de Valença, resta uma questão: como os documentos
chegaram até ela? O avô passou a ela? Ou eles foram reunidos por outro familiar,
uma tia ou talvez o pai da doadora, que os recolheu e guardou? Se assim ocorreu,
não seria mais apropriado atribuir o acervo ao Barão de Rezende – que o teria
reunido, do que ao seu pai, o Marquês de Valença? De certa forma, coube a D.
Lydia preservar uma memória familiar comprometida com valores de altruísmo
e dedicação. Mas, nada disso se evidencia nas observações de Taunay, a não ser
certa “nobreza” da doadora que parece vir de seus insignes ancestrais. Ou seria o
contrário?
Ainda persiste outra indicação: ao acolher o conjunto documental, não foi
possível ao Diretor do Museu, uma intervenção – ele apenas “arrolou” os papéis,
sem “tempo” para sistematizá-los. Ou seja, resta a impressão da preservação da
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espontaneidade na reunião dos documentos, o que, de certa forma, realça sua
condição de credibilidade.
No entanto, Taunay continua (des)orientando o leitor sobre seu trabalho uma vez
que, em seguida, vem o “rol” da documentação. E então, o que pretensamente
não fora sistematizado, aparece classificado em títulos:
• Autographos imperiaes; documentos relativos a grandes actos officiaes do
primeiro Imperio, etc.
• Collecção de documentos relativos ao Marquez de Valença
• Cartas particulares (sem interesse político)
• Cartas sobre inúmeros assumptos e sobretudo referentes a questões
particulares do Marquez, sem grande interesse político em geral.
• Cartas dirigidas ao Marquez de Valença por vultos do 1º. Imperio e pessoas
de destaque
• Papéis de família; elementos diversos para o estudo da biographia do
Marquez de Valença
• Papeis officiaes diversos, consultas do Conselho de Estado
• Documentos relativos a família Souza Queiroz
• Documentos relativos a invasão de Portugal em 1807
• Diversos
Muito provavelmente, esta não era a “organização” que D. Lydia havia dado
aos documentos. Portanto, eles foram rearranjados. Nesta operação aparecem
propósitos que, certamente, não faziam parte da documentação, como, por
exemplo, a expressão: sem interesse político. Seguramente, o material que
compõe o fundo foi objeto de seleção e descarte, não só por parte dos familiares
- pois trata-se de doação de terceira geração – como do próprio Taunay. Ao elidir
estas referências, no entanto, restou ao conjunto formado certa “inocência” o que
contribuía para que seja tomado enquanto “verdade”, porque autêntico retrato/
relato do que se passou - “documento” que embasava a escrita da história. O
método ganhava contornos instigantes. E a verdade que o relato trazia sugere
operações e trabalho de quem narra, ainda que se proponha enquanto observador
isento.
Acompanhando os “Relatórios de Atividades” desenvolvidos por Taunay é possível
recompor, em grande parte, o movimento que levou à formação dos acervos do
Museu Paulista, durante sua gestão. Em uma rubrica especial - Dádivas, o Diretor
indicava seus colaboradores. Uma investigação mais atenta destes colaboradores
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de Taunay vai apontar para diferentes formas de apoio, quer sejam doações
em dinheiro, em peças, em quadros, e, até mesmo, em produtos químicos para
conservação de acervo, como álcool e formol. Quem eram estes beneméritos
do Museu Paulista? Apesar de numerosos e diversificados, um grupo se destaca
– cafeicultores e lideranças do agro-negócio, especialmente a rede familiar e de
negócios formada pelas famílias Souza Queiroz, Vergueiro e Mesquita. Inúmeras
vezes Henrique de Souza Queiroz, Antonio de Queiroz Telles, D. Victalina de
Souza Queiroz, Paulo de Souza Queiroz são indicados como parceiros do Museu,
por seu Diretor. Já em 1917, entre os objetos incorporados ao acervo do Museu
encontram-se referências à doação da Câmara de São Vicente de lápide e restos
do antigo pelourinho da vila, por indicação de Benedicto Calixto. No entanto, a
doação da Câmara foi resultado de gestões desenvolvidas por Pérsio de Souza
Queiroz, seu cunhado, no convencimento dos vereadores sobre a conveniência de
depositar estes “documentos” no Museu Paulista. Também uma carta resposta, de
Luiz Albino Barbosa de Oliveira, preservada no Fundo Museu Paulista, dava conta
de duas telas a serem abrigadas no Museu, retratando Francisco Ignácio de Souza
Queiroz e D. Francisca Miquelina de Souza Queiroz. Já se apresentava a intenção
de Affonso de Taunay em dar materialidade ou visualidade a determinados “vultos
do passado” – no caso, figuras ligadas aos embates, em São Paulo, em torno da
Independência e, da mesma forma, origem da família Souza Queiroz – negociantes
paulistas e proprietários de terras, do início do século XIX. Assim, o diretor do
Museu Paulista colaborava, de forma decisiva, no delinear de um imaginário que
atribuía a alguns protagonistas o poder de construir a nação.
Da mesma forma, para sustentar projeto museológico que remetia a uma
identidade nacional e paulista, Affonso Taunay buscou sempre concretude que
conferisse legitimidade e credibilidade àquilo que narrava. Primeiramente,
o recolhimento de um conjunto cartográfico (a se considerar que aos mapas
atribuía-se a condição de dar “materialidade” na representação do território
nacional) e, em seguida, a preocupação em incorporar e valorizar as produções
de “viajantes”, tomadas como reproduções “fotográficas” de um determinado
espaço/momento do passado, notadamente o século XIX. Assim, a credibilidade
da instituição se construía na mesma proporção em que Taunay acolhia artefatos,
documentos e transmutava-os em objetos e pinturas. Uma visão do passado
ganhava tangibilidade – e nela repousava uma escrita da história que se intentava
em método, portanto “científica”. A partir de um trabalho meticuloso e intenso
de recolhimento e/ou produção de documentos, objetos, mapas, iconografia,
literatura o Diretor do Museu Paulista (re)construía um passado para o Brasil e
para São Paulo que se apresentava verdadeiro porque ancorado em vestígios,
acolhidos e monumentalizados no Museu.
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Resumo: José de Figueiredo (1871-1937) foi uma das figuras que se destacaram no
panorama cultural português do início do século XX. Nomeado director do Museu
Nacional de Arte Antiga em 1911, a sua acção pautou-se pela modernização
museográfica daquela instituição e pelo estímulo que trouxe à investigação da
história da arte portuguesa. Propomos dar a conhecer a sua actividade entre 1911
e 1937, destacando o modo como a sua acção enquanto historiador e as suas
preocupações na reorganização do MNAA espelharam uma concepção moderna
de museu enquanto centro de investigação e de construção de conhecimento.
Palavras-chave: José de Figueiredo; Museu Nacional de Arte Antiga; Museologia;
Historiografia da Arte.
Abstract: José de Figueiredo (1871-1937) was one of the most important figures in
the Portuguese cultural panorama in the beginning of the 20th century. Appointed
director of the National Museum of Ancient Art in 1911, his action was guided by
the will of giving to the museum a modern museography and by the aspiration to
develop the Portuguese art history. We propose to make known his activity between
1911 and 1937, giving special attention to the way his actions were connected to a
modern concept of the museum as a centre of research and knowledge.
Key-words: José de Figueiredo; National Museum of Ancient Art; Museology; Art
historiography.
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A implantação da República em Portugal em 1910 permitiu rever e reestruturar
os serviços artísticos do país, do que resultou a criação de um programa legislativo
marcado por um cunho eminentemente pedagógico, que propunha estimular
a inter-relação entre o desenvolvimento do ensino livre, a reorganização dos
arquivos e bibliotecas e as reformas dos museus. Estes eram entendidos como
elementos fundamentais da formação cívica e cultural dos cidadãos, não apenas
como complementos de ensino, mas como estruturas essenciais para a divulgação
dos discursos de apelo aos valores colectivos de nacionalidade e patriotismo.
Uma das resoluções da nova legislação (Decreto n.º 1 de 26 de Maio de 1911)
implicou a extinção do oitocentista Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia
(inaugurado em 1884), cujas colecções foram incorporadas nos então criados
Museu Nacional de Arte Antiga e Museu Nacional de Arte Contemporânea (que
receberam as colecções de arte anteriores e posteriores a 1850, respectivamente)
e ainda no Museu Nacional dos Coches e no Museu Etnológico Português.
Hoje propomos falar dos primeiros anos de vida do Museu Nacional de Arte
Antiga, chamando a atenção para a diversidade da acção do seu primeiro director,
José de Figueiredo (1871-1937), figura que se vinha destacando no meio cultural
português desde o início do século XX, e que conhecera grande protagonismo em
1910, quando chamara a atenção para os painéis de S. Vicente de Fora, fazendo
o seu estudo, identificando o seu autor (Nuno Gonçalves) e propondo a sua
inserção numa escola portuguesa de pintura, a chamada escola dos “primitivos
portugueses”.
Nomeado em Junho de 1911 para a direcção do Museu Nacional de Arte Antiga
– sito no palácio das Janelas Verdes, onde estivera instalado o Museu Nacional de
Belas-Artes e Arqueologia –, Figueiredo propôs desde logo uma acção dinâmica
que se reflectiu em alterações mais ou menos profundas na museografia e nas
práticas de trabalho, num programa que teve como mote a intenção de ruptura
com a imagem e existência anterior daquela instituição, que a seu ver mais parecia
“um verdadeiro depósito em que a obra de arte autêntica desaparecia apagada e
perdida entre banalidades ou verdadeiros horrores” (FIGUEIREDO, 1915, 150).
O programa do novo director para o Museu Nacional de Arte Antiga baseou-se
nas alianças entre: a noção defendida pelo novo regime dos museus enquanto
instrumentos de educação cultural e cívica; as preocupações com as condições em
que as obras eram expostas; e a vontade de dar a conhecer e valorizar as colecções
do museu, com particular enfoque para a pintura portuguesa a partir do século XV
(em acordo com os discursos de pendor nacionalista tão em voga naquela época
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e com as discussões que desde o final do século XIX vinham sendo fomentadas
no meio da historiografia da arte internacional). Por outro lado, Figueiredo queria
contrariar o ciclo vicioso que se verificara até então em Portugal, relacionado com
a falta de investigação sistematizada da arte nacional: a escassa actividade de
investigação impedia a classificação das obras e dificultava a sua inventariação, e
a falta de um inventário geral da arte portuguesa impedia que se iniciasse o seu
estudo e classificação… o próprio recordaria em 1924 as dificuldades que sentira
na altura em que iniciara os seus estudos: “Quando, há anos, procurámos fazer
os primeiros ensaios de agrupamento e identificação das obras dos onze pintores
(…) que parecem ter ilustrado mais a arte portuguesa do século XVI, apenas os
trabalhos de um dêstes, Vasco Fernandes, estavam identificados com segurança;
(…) Sôbre a obra dos demais artistas nada havia de positivo, pois os próprios
agrupamentos de Justi, os únicos feitos com consciência, eram restritos e em
grande parte contraditórios” (FIGUEIREDO, 1924, 217).
Lembremos, contudo, que a necessidade de investigação, inventariação e
classificação da pintura portuguesa já havia sido várias vezes notada pela Academia
Real de Belas-Artes de Lisboa (extinta em Maio de 1911 pelo novo regime),
que só tardiamente, em Março de 1910, decide nomear uma comissão “que se
encarregasse de arrolar, descrever, beneficiar e expor os quadros dos seculos XV
e XVI, existentes em Portugal”, constituída pelos críticos de arte Ramalho Ortigão,
José de Figueiredo e D. José Pessanha, pelo técnico de restauro Luciano Freire e
por Manuel de Macedo Pereira Coutinho, conservador do museu nacional (Actas
da ARBA, Livro 12, 1 de Março de 1911). Pessanha e Figueiredo redigem então
as Bases para a inventariação das obras de arte existentes no país, embora só
depois da redefinição legislativa republicana sejam iniciados os trabalhos daquela
comissão.
Uma das primeiras acções de José de Figueiredo enquanto director do MNAA
relacionou-se com a consciência da necessidade de um programa arquitectónico
específico para aquela instituição, noção essa que fora adquirindo através das visitas
a inúmeros museus adaptados ou criados de raiz por toda a Europa. Ciente das
parcas condições e da falta de meios logísticos para se cumprirem correctamente
as funções de conservação, exposição e estudo das obras, o director tomou como
missão o desafio de melhorar “tanto quanto possível” o edifício existente (O
Século 26-07-1911: 5), chegando mesmo a defender que o ideal seria a edificação
de novas instalações para o museu, devido ao palácio “não se prestar ao fim a que
o destinavam” (idem: 5). Contudo, depressa abandonou essa ideia, consciente
da impossibilidade da sua concretização, face ao período conturbado que o país
atravessava, que se reflectia em magros orçamentos para as diversas estruturas
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estatais. Confinado ao espaço nas Janelas Verdes, começou porém desde logo a
lutar para que se ampliasse o espaço do museu, de modo a dotá-lo não só com
as devidas condições para conservação das obras, mas também para o equipar
com um laboratório de restauro (até aí situado na Academia de Belas-Artes, no
convento de S. Francisco, em condições precárias e mesmo perigosas), biblioteca
e sala de conferências, elementos essenciais, no seu ponto de vista, para que o
museu se tornasse um verdadeiro “complemento, do ponto de vista artístico, das
escolas de todos os graus e especialidades de ensino”, uma instituição de referência
para a divulgação da arte portuguesa e mesmo um potencial elemento de turismo
(FIGUEIREDO, 1932 apud MANAÇAS, 1991: 52).
Também o enriquecimento das colecções foi uma preocupação constante do
novo director, que estabeleceu uma “política de incorporação” que pôde ser
desenvolvida graças a factores como: a) as suas capacidades de comprador expert;
b) o contexto proporcionado pelo novo regime republicano, designadamente a lei
de separação da Igreja e do Estado (que permitiu a recolha - nem sempre pacífica
- de numerosas e valiosas peças que se encontravam espalhadas por todo o país)
e o processo de arrolamento dos Paços Reais (cuja comissão Figueiredo integrou
e na qual terá sido fundamental a sua formação em direito, como demonstram os
diversos textos de fundamentação legal para a incorporação de várias obras de
arte do inventário de D. Fernando II no património do Estado); c) a dotação deixada
pelo Legado Valmor para aquisição de obras de arte; d) uma razoável capacidade
financeira potenciada não tanto pela verba anual concedida pelo Estado para esse
fim, mas principalmente pela “acção importantíssima e patriótica” do Grupo de
Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga, que desde a sua criação em Abril de
1912, contribuiu não só monetariamente, mas também através de numerosos
depósitos e doações que os próprios membros fizeram ao museu (FIGUEIREDO,
1915: 148).
Para além das acções já referidas, Figueiredo destacou-se ainda por reformular o
discurso expositivo do MNAA, quer na sua concepção, quer na sua concretização
prática. A sua primeira intervenção nas galerias relacionou-se com a exposição
dos quadros, que entendia estarem “desvalorizados pela sua colocação e falta
de ambiente digno” (idem: 150). O director decidiu reduzir o número de obras
expostas, dando primazia à qualidade e não à quantidade, seguindo a premissa de
que “a obra, quando inferior artisticamente, deve ser eliminada dos verdadeiros
museus de arte dando-se-lhe, no caso de se impor pelo seu valor documental, um
lugar á parte e em secção separada” (idem: 149-159), do que resultou a exibição
das pinturas numa única fila, devidamente espaçadas entre si.
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Note-se que esta foi uma acção bastante mais complexa do que possa aparentar,
uma vez que se pretendeu inter-relacionar preocupações de gosto e estéticas
(mais visíveis) com preocupações científicas e pedagógicas, conforme afirmou o
próprio Figueiredo: “A reorganisação tem de ser feita sob um critério scientifico e
artistico. A classificação das obras de arte por escolas e por seculos é, por vezes,
inesthetica. Porém o processo artistico é, por vezes, confunso. O ideal é conjugar
o processo scientifico com o artistico, de forma que quem entre no muzeu tenha
a comprehensão rapida das epocas, mas não soffra uma impressão desagradável
pela approximação de certas obras do genero opposto” (O Século, 26-7-1911: 5).
Esta intervenção de despojamento das salas e de criação de um discurso científico
sobre as colecções foi inovadora em Portugal e reflecte o acompanhamento que o
director do MNAA fazia do que de mais actual se estava a experimentar em diversos
museus do contexto europeu (e que viria apenas a ser totalmente difundido
após a 1.ª Guerra Mundial): “Depois dos trabalhos de Molinier, em França, e
dos de Harry, em Inglaterra, a velha concepção dos museus-galerias passou aos
domínios da história. E essa renovação continua a fazer-se por toda a parte, desde
a Allemanha, que, nas pegadas de Inglaterra e da França, e com o poder do seu
espirito assimilador, as ultrapassa por vezes, sob a direcção inteligente de Tschudi,
Brinckmann, Bode e Friedlander, até á propria Hespanha, que acordou agora do
marasmo com a transformação projectada para o Museu do Prado e que, entre
outros, tem, já ha muito, em Florit, Domenech e Cabot, organizadores de coleções
bem orientados” (idem: 152).
A exposição do Museu Nacional de Arte Antiga foi criada em função das diversas
colecções, com particular enfoque para a arte portuguesa dos séculos XV e XVI,
entendida já no antigo Museu Nacional de Arqueologia e Belas-Artes como
o seu “principal elemento de riqueza” (MACEDO, 1892: 9). José de Figueiredo,
cujos estudos debruçavam-se sobretudo nessa matéria, estruturou então a nova
museografia em torno dos painéis de S. Vicente de Fora (integrados na colecção
do MNAA em 1913, por insistência sua) e em torno da ideia da existência de uma
escola portuguesa de pintura, seguindo uma corrente nacionalista que defendia
que os primitivos portugueses teriam uma originalidade técnica e estética próprias
que os diferenciaria da restante pintura europeia dos séculos XV e XVI. Ao mesmo
tempo, apostou em enriquecer a colecção de pintura estrangeira das mesmas
épocas, de modo a criar confrontos ao longo do discurso expositivo, e de dar ao
museu um enquadramento verdadeiramente internacional. Nota disso nos deixam
as palavras escritas por um repórter de um periódico ilustrado português em 1920,
referindo-se às novas salas do museu, nas quais Figueiredo realizou “o verdadeiro
prodígio de uma harmonia admiravel e dificílima com um conjunto de objectos de
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arte de tão diferentes paizes e distanciadas épocas (…). A exposição é valiosíssima,
e honraria qualquer dos mais notaveis museus (…). Os quadros, os desenhos e
outras obras de arte que a Direcção do Museu adquiriu pelo fundo do Estado ou
pelo legado Valmor (…) são tudo trabalhos que representam superiormente os
artistas que os produziram, e dos quais ha obras em todos os grandes museus
(Ilustração Portuguesa, 12-4-1920: 258).
O objectivo de tornar o MNAA no primeiro museu português e de o colocar a par
dos grandes museus da Europa foi acompanhado, da parte de José de Figueiredo,
por um intenso trabalho de estudo e valorização da arte portuguesa, dando-lhe
uma relevância no plano nacional e internacional que até aí não havia conhecido.
Para isso, foi fundamental a extensa rede de contactos que fomentou em Portugal
e no estrangeiro, bem como as suas “missões” pela Europa (nas quais pretendia
investigar “não só tais obras de arte portuguesas, como a organização e instalação
dos mais importantes museus de arte”, cf. Ofício de José de Figueiredo para a
Direcção Geral da Instrução Secundária, Superior e Especial, 10-10-1911) e a
participação activa em conferências e em exposições internacionais, como os
congressos de História da Arte realizados em 1921 (Paris), 1930 (Bruxelas), 1933
(Estocolmo) e 1936 (Berna), o Congresso Internacional de Museologia realizado
em Madrid em 1934, a Exposição Ibero-Americana de Sevilha (1929) e a Exposition
Portugaise de l’Époque des Grandes Découvertes jusqu’au XXeme Siècle (Paris,
1931).
Dediquemos umas breves palavras acerca da participação portuguesa na Exposição Ibero-Americana de Sevilha e no Congresso Internacional de Museologia de
Madrid, aproveitando o contexto para o qual concebemos esta comunicação.
Em 1928 José de Figueiredo foi convidado pelo Comissário da Exposição de
Sevilha para organizar a representação de Portugal naquele evento. A participação
portuguesa manifestou-se numa exposição de arte portuguesa instalada no
Palácio de Portugal em Sevilha, projectado pelos arquitectos Rebelo de Andrade
e considerado “uno de los más bellos, suntuosos y definidores de la grande
Exposición” (La Voz, [1929]). A exposição organizada por Figueiredo centrouse numa afirmação identitária associada às especificidades da arte portuguesa
produzida nos séculos XV e XVI, sobretudo no que diz respeito ao “reflexo que
os Descobrimentos e Conquistas trouxeram à Arte portuguesa de então, e, por
sua vez, a projecção que esta teve nos territórios que conquistámos, e onde a
sua influência se afirmou desde a África do Norte até à Índia, para, de lá, atingir,
com a China e o Japão, o mais remoto Oriente” (FIGUEIREDO, 1929: 5). Um dos
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principais objectivos do comissário português foi então reunir nesta exposição
as grandes obras produzidas em contexto português naquele período, insistindo
particularmente para que duas obras maiores pudessem estar pela primeira vez
expostas em conjunto – os painéis de Nuno Gonçalves e as tapeçarias de Pastrana
–, num “prodigioso políptico em que a acção e a contemplação mística se irmanam
e dão as mãos” (idem: 5).
O discurso expositivo apresentado na exposição portuguesa em Sevilha integravase numa linha de exaltação nacionalista (que viria a repetir-se na exposição de
1931, em Paris) e Figueiredo acabou por isso por beneficiar do contexto político
social que o país atravessava, marcado pela formação de um novo regime – o
Estado Novo – baseado fortemente na questão identitária portuguesa. Por outro
lado, essa linha enquadrava-se numa tendência seguida internacionalmente desde
o início do século, em que as grandes exposições e as instituições museológicas
eram utilizadas de modo mais ou menos oficial para fomentar uma ideia de
identidade nacional (CARVALHO, 2009: 106 e seg.).
Após as experiências internacionais em Sevilha e Paris, José de Figueiredo dedicase com grande ênfase ao “seu” museu, aproveitando a conjuntura favorável do
novo regime. É neste período que se fixa finalmente o projecto para a ampliação
do MNAA (inaugurado já depois da sua morte, em 1940, com uma grande
exposição dedicada aos “Primitivos Portugueses) e se desenvolvem com maior
expressão outras áreas de trabalho do museu, como o restauro (com a instalação
do laboratório de estudo e investigações fotográficas e radiológicas), a investigação
ou a divulgação e os serviços de extensão escolar (publicação de catálogos,
organização de visitas, cursos), contando a instituição com a colaboração de uma
equipa cada vez mais especializada.
As premissas pelas quais Figueiredo tentou guiar desde o início a sua acção no
MNAA só foram fixadas internacionalmente em 1934, no Congresso Internacional
de Museologia realizado em Madrid, ao qual assistiu. Este encontro – organizado
pelo Office Internacional des Musées – constituiu o primeiro momento em que
profissionais de museus se reuniram para discutir exclusivamente o papel dos
museus na sociedade e o seu funcionamento nas suas diversas áreas de acção,
dando-se o passo que faltava para uma museologia moderna, que já vinha sendo
experimentada por José de Figueiredo e por alguns dos seus congéneres europeus
desde o início do século XX.
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A reformulação da museografia e as preocupações historiográficas e expositivas do
MNAA foram acompanhadas, por parte de José de Figueiredo, por preocupações
mais abrangentes que revelam como o seu pensamento museológico era vasto e
tendencialmente interdisciplinar, aproximando-se de concepções que só viriam
a ser desenvolvidas nos anos seguintes ao do seu desaparecimento em 1937,
após 26 anos na direcção do Museu Nacional de Arte Antiga. Dedicou a sua vida
à arte, à divulgação da pintura portuguesa e ao Museu das Janelas Verdes. A este
director deveu-se a implementação de um verdadeiro programa de ampliação
e modernização conceptual e funcional do museu, numa atitude que Reinaldo
dos Santos viria a referir como “a revolução de Figueiredo” (SANTOS, 1938: 18).
Rompendo com uma herança que se manifestava nas salas densamente povoadas,
com lógicas expositivas e discursos pouco claros, organizou e tornou a instituição
mais apelativa ao público, baseado na aliança entre critérios estéticos e científicos,
preconizando uma “museologia da arte” de pendor moderno inovadora em
Portugal e mesmo no contexto genérico da Europa dos grandes museus.
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Museus e coleções em perspectiva histórica: as primeiras
décadas do Museu Julio de Castilhos
(1903-1940)
Zita Rosane Possamai
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Resumo: Essa comunicação trata sobre a relevância de investigar os museus em
perspectiva histórica. Aqui, estudo mais detidamente o Museu Julio de Castilhos, o
mais antigo museu criado no Rio Grande do Sul, estado mais meridional do Brasil.
Concebido nos moldes de um museu enciclopédico, o Museu do Estado, criado
em 1903, deveria abarcar em suas coleções os domínios da zoologia, botânica,
geologia, antropologia, arqueologia, além de preocupar-se com a preservação de
documentos históricos. Surgindo no alvorecer da República, nas suas primeiras
décadas, o MJC caracterizou-se como um museu de ciências, dialogando com outras
instituições nacionais e internacionais no âmbito da História Natural. A partir dos
anos 1920 o museu adquiriu feição diversa. Como podem ser caracterizados esses
diferentes momentos? Como foram formadas suas coleções nesses dois períodos?
Quais relações podem ser traçadas entre o museu e os intelectuais, os cientistas
e os políticos nos contextos estudados? Quais as práticas e representações
construídas por seus pesquisadores? Que parâmetros científicos de construção
do conhecimento foram mobilizados por seus pesquisadores? Estudar a história
do Museu Julio de Castilhos permite compreender como se originaram coleções,
instituições museológicas delas derivadas e saberes, num contexto histórico
onde os museus detinham quase o monopólio exclusivo sobre a construção do
conhecimento em muitas áreas.
Palavras-chaves: Coleção, museu histórico, museu de ciências naturais, Rio Grande
do Sul – Brasil, Museu Julio de Castilhos
Palavras-chaves: Coleção, museu histórico, museu de ciências naturais, Rio Grande
do Sul – Brasil, Museu Julio de Castilhos
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Abstract: This essay wants to show how important it is to investigate the museums
from a historical perspective. I thoroughly study here the Julio de Castilhos Museum,
which is the oldest museum in Rio Grande do Sul, the southernmost state of Brazil.
The Museum created in 1903, was thought as an encyclopedic museum and
thus, its collections should cover the zoology, botany, geology, anthropology and
archeology’s domains, besides the preservation of historical documents. Having its
origin in the first years of the Republic, it firstly worked as a science museum, having
close contact with other national and international institutions in the field of Natural
History. From the 1920s on, it had different. Which are the characteristics of these
different periods? How were its collections formed during these two periods? What
relationships can be distinguished in the studied contexts between the museum
and the intellectual ones, the scientists and the politicians? Which are the practices
and representations built by their researchers? Which scientific parameters for the
knowledge construction were used by its researchers? By studying the history of
the Julio de Castilho Museum, it is possible to understand the creation of collections
and its consequent museological institutions and knowledge in a historical context
where the museums had practically a monopoly on the construction of knowledge
in many areas.
Key-words: Collection, historical museum, science museum, Rio Grande do Sul –
Brasil, Julio de Castilhos Museum

A história dos museus brasileiros vem sendo investigada nos últimos anos,
oferecendo uma melhor compreensão sobre instituições centenárias que
foram concebidas no século XIX e início do século XX. Maria Margaret Lopes
(1997) investigou os museus brasileiros em relação com a institucionalização
das ciências naturais no território brasileiro, privilegiando o Museu Nacional, o
Museu Paulista e o Museu Emilio Goeldi. Lilia Schwartz (2005), enfocando essas
mesmas instituições, deu ênfase ao viés etnográfico de atuação desses museus.
Observou, assim, a presença de parâmetros cientificistas e evolucionistas, em
voga nos novecentos, na formação de suas coleções. O Museu Histórico Nacional
foi objeto de investigação de diversos pesquisadores, entre os quais se destacam
Regina Abreu (1996), Miriam Sepúlveda dos Santos (2006), Mário de Souza Chagas
(2009). A atuação histórica do Museu Paulista, impingida por seu diretor Affonso
de Taunay, a partir da década de 1920, foi investigada por Ana Claudia Fonseca
Brefe (2005).
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Assim, são mais comuns os estudos sobre os museus centenários e localizados no
Centro do país, enquanto as pesquisas sobre os museus de outras regiões do Brasil
escasseiam ou são inexistentes, embora alguns destes tenham sido fundados ainda
no século XIX, como o Museu Paranaense. No Rio Grande do Sul, o Museu do
Estado, posteriormente denominado Museu Julio de Castilhos, em homenagem
ao Patriarca dos republicanos do Partido Republicano Rio-Grandense, foi de forma
exemplar construída por Letícia Nedel (1999). Graças a essa primeira grande
investida da pesquisadora, pode-se investigar o MJC aproximando o olhar para
problemáticas diversas. A autora abordou um longo período histórico que vai da
criação da instituição em 1903 até os anos 1950, quando o museu teve seu acervo
desmembrado, originando várias outras instituições culturais e museológicas no
estado.
A importância da pesquisa de Letícia Nedel está em construir uma narrativa da
história do ME, identificando-o como instituição gestora da memória no Rio Grande
do Sul que precede a criação do IHGRGS e Arquivo Público; mapeando seus vários
direcionamentos ao longo desse tempo, e, especialmente, verificando a atuação
da instituição a partir de 1952, quando, assumindo a direção do museu, “Dante de
Laytano definiu o Museu Julio de Castilhos como uma instituição expressamente
destinada ao ‘culto das tradições do Rio Grande’.” (Nedel, 1999, p. 146).
A pesquisa que ora desenvolvo retorna à documentação (relatórios, legislação e
correspondências) analisada por Letícia Nedel, detendo-me, no entanto, no ano de
1940 e buscando investigar especificamente a relação do museu com a educação,
com o sistema de instrução pública e com as escolas (Possamai, 2009, 2010).
Esse texto abordará o Museu do Estado, a partir de uma perspectiva histórica,
buscando delimitar os diferentes momentos de sua atuação; as características de
conformação de suas coleções e as relações entre o museu e os intelectuais, os
cientistas e o poder político nos contextos estudados. Num escopo de investigação
mais abrangente interessa-me investigar as práticas e representações (Chartier,
1991) construídas por seus pesquisadores e os parâmetros científicos de construção
do conhecimento mobilizados por estes no contexto em questão.
O Museu do Estado foi criado em 1903, estando seu surgimento vinculado à 1ª
Exposição Agropecuária e Industrial do Rio Grande do Sul, realizada em 1901.
Deste evento, o Museu herdou o material exposto - 360 exemplares de minérios
passaram a compor seu acervo – e o espaço físico, dois pavilhões construídos
para abrigar a exposição, no antigo Campo da Redenção, ao lado da Escola de
Engenharia. Conforme o Regulamento da instituição:
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Artigo 1º - Compete ao Museu do Estado:
• «1º - Receber, classificar e guardar todos os produtos naturais do Rio Grande
do Sul e de outras quaisquer proveniências.
• «2º - Colecionar todos os artefatos indígenas que tenham qualquer valor
etnológico.
• «3º - Reunir todos os elementos que possam ser uteis ao estudo antropológico
dos habitantes primitivos não só do Rio Grande do Sul como do Brasil em
geral.
• «4º - Reunir e classificar todos os vestigios paleontológicos que se acharem
no Estado ou fora dele.
• «5º - Colecionar os produtos de ciências, industrias e artes modernas.
• «6º - Colecionar documentos históricos de qualquer gênero.
• «7º - Estabelecer coleções filatélicas e numismáticas (RIO GRANDE DO SUL,
1903, p.26).
Pode-se observar que o Museu do Estado fora criado com objetivos bastante
amplos, estando seus objetivos explicitados nas quatro seções constituídas por
suas coleções, conforme ainda o seu regulamento:
Artigo 2º - Os artigos entregues ao Museu serão distribuídos pelas quatro
secções seguintes:
• 1ª Secção de zoologia e botânica.
• 2ª Secção de mineralogia, geologia e paleontologia.
• 3ª Secção de antropologia e etnologia.
• 4ª Secção de ciências, artes e documentos históricos (RIO GRANDE DO SUL,
1903, p.27).
À parte o previsto na legislação, uma preocupação constante com os procedimentos
científicos a serem adotados no trato com as coleções é percebida nos relatórios
elaborados sob a direção de Francisco Rodolpho Simch, que lhe deu uma orientação
de museu de ciências naturais em sintonia com o momento histórico e com as
tendências no resto do país. No Brasil, conforme Maria Margaret Lopes (1997),
até meados do século XIX, toda a ciência era feita por viajantes estrangeiros,
que vinham para o país com o intuito de coletar os produtos naturais a fim de
abastecer as coleções museológicas europeias. Os primeiros museus brasileiros
foram fundados e buscavam sua consolidação dentro do período denominado
como Era dos Museus, de 1870 a 1930. Eram instituições inspiradas em museus
europeus e americanos, orientadas por parâmetros biológicos de investigação
e modelos evolucionistas de análise, onde a ordem do dia era comparar e
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classificar: são o Museu Nacional (1808), o Museu Paraense Emilio Goeldi (1866)
e o Museu Paulista ou do Ypiranga (1894). Nestas instituições, pode-se observar o
predomínio das ciências naturais. Mesmo quando se fala em antropologia, esta é
entendida de maneira muito mais próxima da biologia do que de teorias filosóficas
ou sociológicas, focando-se sobre o estudo do sistema nervoso e a medição de
crânios, por exemplo (Schwartz, 2005). O Museu inseriu-se, assim, nesta mesma
lógica, concedendo preponderância às ciências naturais.
Os primeiros esforços do diretor Francisco Rodolfo Simch concentraram-se em
formar as coleções, através da compra de exemplares, do recebimento de doações
e da realização de saídas a campo pelo interior do estado, onde recolhia o que era
considerado de interesse, notadamente material referente à botânica, zoologia e
mineralogia. A importância destas “excursões” é constantemente lembrada por
Simch nas solicitações de verbas regulares para tais empreendimentos ao Governo.
Segundo ele, materiais de ciências naturais estavam sujeitos à degradação orgânica,
precisando, portanto, ser constantemente substituídos. Para isso não se poderia
contar com doações, como também não se podia esperar que estas, por si sós,
fizessem aumentar as coleções. Era imprescindível viajar e coletar material.
Criado com objetivos amplos, mas caracterizando-se principalmente como um
Museu de Ciências, o Museu Julio de Castilhos tomou parte na rede de comunicação
entre os museus de História Natural estabelecidos na Europa, Estados Unidos,
América e Brasil (Lopes e Murrielo, 2005). Por esse direcionamento, conduzido
especialmente por seu diretor, o museu pautou sua atuação, nas suas primeiras
décadas, adotando procedimentos concernentes às ciências naturais, tanto na
formação de suas coleções, como na classificação e estudo das mesmas. Por sua
relevância, no contexto estudado, foi reconhecido como referência museológica
no campo das ciências, localizada no extremo sul do Brasil (Nedel, 1999).
No entanto, os esforços de Francisco Rodolpho Simch em consolidar uma instituição
científica no estado mais meridional do Brasil nem sempre eram compreendidos
por seus superiores. Por um lado, a criação do Museu pode ser vista como uma
iniciativa dos republicanos gaúchos no atendimento de uma política voltada ao
progresso e a uma sociedade científica, nos moldes propugnados pelo castilhismo
positivista. Desse modo, a criação do Museu do Estado inseriu-se no contexto de
criação de outras instituições no estado, localizadas na capital, como o Arquivo
Público e a Biblioteca Pública. Por outro lado, após a fundação do Museu não serão
pequenas as reivindicações encaminhadas por seu diretor a seus superiores. A
mais contundente refere-se, sem dúvida, às condições do espaço físico do museu.
São inúmeros os relatos de seu diretor, apontando as deficiências e precariedades
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da casa recebida como sede do museu. Inicialmente, foi aceita de bom grado pelo
diretor a transferência do museu para a antiga morada do presidente do Estado,
recém falecido, e que dera nova denominação ao museu. No entanto, tal iniciativa
acabou demonstrando a precariedade da adaptação da função museológica em
uma edificação construída para servir de moradia.
Além do espaço físico, Francisco Rodolpho Simch passou o período de sua gestão
solicitando a publicação de uma revista, com a finalidade de divulgar a produção
científica realizada no museu. Visivelmente cansado de ver seus pedidos não
atendidos, o diretor resolve retirar-se da função. Com o olhar voltado para as
ciências naturais, o diretor impingiu uma marca ao Museu Julio de Castilhos, nas
suas primeiras décadas de existência que se coadunava com a necessidade de
conhecimento das riquezas naturais do território do Rio Grande do Sul. O Museu,
desse modo, cumpria uma função científica de dar a conhecer as riquezas naturais
do território, passíveis de exploração econômica, em sintonia com os museus que
formaram suas coleções de ciências naturais em outros contextos (Lopes, 1997).
Esse perfil, no entanto, veio a se modificar com as mudanças que se avizinhavam. A
partir de então, o museu recebeu novas feições, marcando um segundo momento
de sua trajetória histórica.

A História no Museu

Em 1925 mudanças ocorreram na instituição e que a direcionaram para um perfil
diferenciado daquele até então concebido e que marcara suas práticas. O Museu
voltou-se para os assuntos de cunho histórico, ao serem transferidos para seus
espaços a Seção Histórica do Arquivo Público e o recém-criado Instituto Histórico
e Geográfico do Rio Grande do Sul (Nedel, 1999).
O escritor Alcides Maya veio a substituir Francisco Rodolpho Simch, sendo o
museu transferido do serviço Geológico e Mineralógico da Secretaria de Obras
para a Secretaria do Interior. Internamente, o museu foi estruturado em dois
departamentos, Departamento de História Nacional e Departamento de História
Natural. São justamente as atividades levadas a efeito pela primeira seção que me
interessa aqui investigar.
As atividades organizadas pelo Museu a partir desse período ganham expressão
seja nas correspondências da instituição, nos seus relatórios ou nas revistas
publicadas. A publicação da Revista é digna de nota. Entre 1920 e 1925 denominouse Revista do Arquivo Publico do Rio Grande do Sul, contendo a compilação de
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diversos documentos sobre a ocupação do território (concessão de sesmarias,
limites geográficos), operações do Exército e assuntos militares (campanhas na
fronteira, por exemplo); correspondências com o poder central e das câmaras
municipais; inventários; mapas, entre outros assuntos.
As edições a partir de 1927 apresentam alterada sua denominação para Revista do
Museu e Arquivo Público do Rio Grande do Sul e modificam, consideravelmente,
seu conteúdo em relação a sua precedente. Além de continuar a compilação
de documentos históricos, como a correspondência de Dom Diogo de Souza,
acrescenta diversos outros artigos sobre temáticas ligadas às ciências naturais,
tais como zoologia, arqueologia, etnografia, geologia, botânica. Chama a atenção
artigo de autoria de Rudolf Gliesch, intitulado A importância dos Museus de
História Natural, especialmene de zoologia, publicado em contexto justamente
em que essa tipologia de museu perdia terreno no Museu Julio de Castilhos. Uma
seção em separado intitulava-se contribuição do Arquivo público.
A Revista pode ser considerada a marca distintiva do MJC nesse contexto, pois
era através desse veículo que a instituição dava-se a ver para outras instituições
congêneres na capital, no interior do estado, em outros estados brasileiros e mesmo
fora do Brasil. A Revista não apenas era enviada a diversas instituições, como era
recebida mediante assinatura, cujos valores eram recolhidos pelo Tesouro do Estado.
Além de muito apreciada e desejada, a publicação era lida detalhadamente. São
inúmeras as correspondências recebidas pelo Museu comentando, questionando
ou refutando informações fornecidas pelos documentos transcritos na revista.
Além da edição da revista, as pesquisas realizadas pelo Departamento de História
Nacional do Museu merecem consideração. A instituição organizou principalmente
a busca pelos diversos municípios do Rio Grande do Sul de documentos que
pudessem estar relacionados com as origens do estado e, sobretudo, sobre os
acontecimentos relativos à Revolução Farroupilha. Eram enviados pelo museu
funcionários com a missão de copiar ou recolher documentos, assim como se tornou
usual a população escrever ao diretor da instituição relatando as informações que
conhecia sobre o episódio ou auxiliando na busca de tais documentos.
Além de pesquisar no próprio âmbito do estado, a instituição buscou fontes em
instituições de pesquisa da capital federal, como Arquivo e Biblioteca Nacional,
arquivos da Guerra e da Marinha, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, entre
outras. Essas incursões nos arquivos tornaram-se mais freqüentes à medida que se
aproximava o ano de 1935 que marcaria a efeméride do Centenário da Revolução
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Farroupilha. Era míster para os republicanos escrever a “verdadeira história” desse
episódio. Chama a atenção nas palavras de ambos os pesquisadores a presença
de representações vinculadas ao aspecto religioso para caracterizar aspectos de
suas práticas de pesquisa. Eduardo Duarte considera uma “cruzada” os feitos do
Museu de busca, localização, recolha e cópia de documentos levados a efeito pelo
interior do estado, especialmente nas localidades por onde passaram os farrapos.
Aurélio Porto, por outro lado, representa como “beneditina”, “sacerdócio” o
métier do historiador preocupado com a verdade histórica. Além disso, utiliza a
passagem bíblica do Novo Testamento, quando Jesus expulsa os comerciantes do
Templo, para se referir aos historiadores como “falsos vendilhões” que deveriam
ser expulsos da história ou da verdade histórica (seu templo, o templo da história).
As buscas de Aurélio Porto na Capital Federal resultaram na localização da coleção
completa do jornal O Americano, órgão da República Rio-Grandense publicado
entre 1842 e 1843, e que ao lado do jornal O Povo e Estrella do Sul, viriam a
completar a coleção de todos os jornais editados no período revolucionário. Em
1930 o Museu editou o primeiro volume da série Documentos Interessantes para
a história da grande Revolução de 1835-1845, composto pela reimpressão facsímile do jornal O Povo, órgão oficial dos farrapos. A publicação foi largamente
distribuída no Rio Grande do Sul e nos demais estados brasileiros.
A prática de investigação histórica no Museu Julio de Castilhos mostra a empresa de
construção da história regional e em especial, a história da Revolução Farroupilha,
cuja efeméride aproximava-se no período aqui analisado, levada a efeito pelo
Executivo Estadual através do Museu. Esse esforço estava em consonância com a
criação de instituições gestoras da memória, como o Museu do Estado, o Arquivo
Público, a Biblioteca Pública. O Governo Republicano mostrava, assim, a relevância
do controle político sobre as operações de construção de representações sobre
o passado rio-grandense. Nesse sentido, o MJC recebeu apoio para realizar suas
investigações, localizando e compilando documentos, mas também para divulgálos por meio da edição de publicações e da Revista do Museu e Arquivo Público do
Rio Grande do Sul.
O Estado Republicano, nessa perspectiva, colocou-se como Estado gestor da
memória e das representações do passado, através das práticas de pesquisa
histórica levadas a efeito pelo Museu Julio de Castilhos. No âmbito desse escopo
almejou uma prática historiadora em moldes científicos, cujos pressupostos do
contexto estava em encontrar a verdade histórica. A construção dessa verdade
histórica passava pela busca exaustiva de documentos nos arquivos, na tentativa
de localização dos mais diversos vestígios escritos sobre o passado regional.
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Nessa empreitada, os agentes-pesquisadores do Estado envolveram também
a população, que passou a ser coadjuvante nessa coleta, encaminhando seus
achados à instituição.
Observa-se, assim, que o Museu Julio de Castilhos adquire as características de
um “museu mutante”, conforme Letícia Nedel, alterando seu perfil de atuação ao
longo do tempo. Concebido como um museu com ampla abrangência temática,
configurou-se nos seus primeiros anos como um museu de ciências, estando suas
coleções vinculadas especialmente às áreas de botânica, zoologia e mineralogia.
A partir de 1925, abrigando instituições de cunho histórico, voltou-se para a
produção de estudos históricos, através dos procedimentos de localização, busca
e compilação de documentos escritos sobre o passado rio-grandense. Nesse
segundo momento foi a instituição responsável pela produção histórica sobre o
Rio Grande do Sul, antes da configuração acadêmica desse campo.
Nesse sentido, observo a relevância da investigação dos museus e suas coleções em
perspectiva histórica, na medida em que essas instituições estão profundamente
vinculadas à produção de saberes em diferentes campos do conhecimento. Sua
história, por outro lado, permite uma aproximação com práticas e representações
preponderantes em determinados contextos. O que era relevante para ser objeto
de colecionamento e de conhecimento dos museus, era também importante para
ser conhecido pelas sociedades daqueles contextos. O museu, assim, pode ser
vislumbrado como um microcosmo social que interage com um todo maior, nele
atuando e dele sofrendo interferência.
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Museu nacional de arte contemporânea/ museu do chiado
– da fundação aos anos de 1960
Raquel Henriques Da Silva
Universidade Nova De Lisboa.

Resumo: O Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC) foi criado, em 1911,
no âmbito de importante desenvolvimento da política patrimonial em Portugal,
promovido pelo novo regime republicano. A sua designação pode sugerir um
empenho, ainda raro na Europa, de salvaguarda e promoção da ‘arte contemporânea’.
No entanto, só muito parcialmente assim foi. Na minha comunicação, defenderei
que a criação do MNAC responde a um duplo desígnio, assumido por diferentes
protagonistas culturais: em primeiro lugar, libertar espaço no extinto Museu de
Belas Artes para acolher, mais dignamente, o Museu Nacional de Arte Antiga, este
o principal objectivo da política museológica portuguesa durante todo o século
XX; em segundo lugar, representar e fazer perdurar a pintura naturalista do final
do século XIX, pelo seu compromisso identitário no enaltecimento dos valores
antropológicos de uma sociedade resistente à industrialização. Condenado a
uma existência menor, por falta de investimento político, mas também pela
resistência à modernidade de sucessivas direcções, o MNAC conhecerá ainda, já
no final da década de 1950, um dos raros actos de ingerência política nos museus
portugueses. Foi por decisão de Salazar que, num momento chave de afirmação
de uma cultura moderna, a direcção do Museu foi dada a Eduardo Malta, cujas
convicções políticas o situavam na extrema-direita do regime. Um sinal quase
inacreditável da sua actuação traduz-se no texto de apresentação do catálogo de
pintura, assinado pela sua mulher. Datado de 1965, ele proclama um entendimento
da contemporaneidade artística que faz renascer o conceito de ‘arte regenerada’
da Alemanha nazi.
Palavras chave: História dos Museus; Museus de Arte Contemporânea;
Tradicionalismo e nacionalismo nas artes plásticas; ‘arte degenerada’.
Abstract: The National Museum of Contemporary Art (MNAC) was founded in
1911, as part of an important drive on heritage policies in Portugal promoted by
the new republican regime. The name of the museum may point to a commitment
- rare in Europe at that time - to protect and promote ‘contemporary art’. Things,
though, turned out to be quite different. In my paper, I’ll defend that the foundation
of MNAC responds to a double purpose with different cultural protagonists: first,
it was necessary to free up space in the extinct Museum of Beaux Arts, in order
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to give a more adequate home to the National Museum of Old Art, which would
be a central element of Portuguese museum policy throughout the 20th century;
secondly, it was important to showcase the naturalist paintings of the late 19th
century, with their commitment to promoting the anthropological values of a
society resilient to industrialization.After its foundation, MNAC was condemned
to a minor existence through lack of public investment. This situation further
deteriorated due to the successive directors’ resistance to modernity. The worst
period was to arrive in the late 1950’s, when MNAC found itself at the receiving
end of a rare act of political intrusion in Portuguese museums. At a key moment
for the affirmation of modernity, Salazar decided to appoint as museum director
Eduardo Malta, whose political convictions represented the extreme right-wing of
the regime. A sign of Malta’s performance can be seen in the introductory text for
the paintings catalogue, signed by his wife. Dated in 1965, the text proclaims a
view about contemporary art unbelieveably close to the concept of ‘degenerate
art’ brandished in Nazi Germany.
Key words: Museum history; Museums of contemporary art; traditionalism and
nationalism in visual arts; ‘degenerate art’.

Introdução: MNAC, um nascimento involuntário

A Revolução republicana de 5 de Outubro de 1910 desempenhou um importante
papel na definição e organização dos serviços de museus e património. Beneficiando
de estudos e propostas elaboradas nas últimas décadas do século XIX, as medidas
preconizadas não foram uma ruptura em relação à legislação fino-monárquica
mas o seu desenvolvimento conceptual, de acordo com a ideologia, tipicamente
oitocentista do Estado Nação, que considera a cultura como um conjunto de
recursos para a definição e exaltação da Pátria.
Entre as medidas tomadas, interessa-me considerar o Decreto-Lei de 26 de Maio
de 1911, organizando os ‘Serviços de Arte e Arqueologia’, com uma preocupação
descentralizadora que enquadra, por exemplo, a criação dos primeiros museus
de arte fora de Lisboa, sob tutela governamental: o Museu Soares dos Reis no
Porto e o Museu Machado de Castro em Coimbra, sendo prevista a instalação de
‘museus de região’ em todas as capitais de distrito7. No entanto, estas intenções
civilizadoras só muito parcialmente passaram à prática, enredadas nas dificuldades
do novo regime que se agravarão com o início da Primeira Guerra Mundial.

7 Ver sobre o tema Museus e República, Jorge Custódio, «Renascença Artística» e práticas
de conservação e restauro arquitectónico em Portugal, durante a 1ª República. Tese de
Doutoramento em Arquitectura, Universidade de Évora, 2009 (texto policopiado).
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Mesmo assim, aquele Decreto determinou traços fundamentais do ordenamento
museológico português que se mantêm até ao presente. Em Lisboa, a principal
medida preconizada foi de imediato concretizada: a divisão do Museu de Belas
Artes e Arqueologia em dois estabelecimentos autonomizados, o Museu Nacional
de Arte Antiga (MNAA) e o Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC). Este
é o tema da minha comunicação que, depois de abordar a génese desta decisão
legislativa, se centrará no MNAC, procurando evidenciar o carácter contraditório
da sua fundação e história, até ao episódio especialmente revelador da direcção
do pintor Eduardo Malta, de 1959 a 1967.
O duplo nascimento, sob tutela pública, dos dois mais importantes museus de
arte em Lisboa, em 1911, a partir da divisão do espólio do Museu de Belas Artes e
Arqueologia, que fora fundado em 1884, teve, como razão de ser, um desejo comum
à intelectualidade portuguesa do final do século XIX que o regime republicano
especialmente acolheu e disseminou: definir, estudar e divulgar o que se começava
a designar por Escola Portuguesa de Pintura, entendida como componente
substantiva de uma cultura identitária que, de modos complementares, se exprimia
também na etnologia da vida camponesa e piscatória ou, no campo erudito, tanto
no exotismo da arquitectura manuelina, como na austeridade do românico do
Noroeste.
O cerne dessa Escola Portuguesa de Pintura (designada também pelos ‘Primitivos
Portugueses’) era os já célebres ‘Painéis’, descobertos no final do século XIX e
atribuídas, por José de Figueiredo, em livro publicado em 1910, a Nuno Gonçalves,
pintor régio de D. Afonso V. Rapidamente considerados retrato colectivo da ‘ínclita
geração’ que, no século XV, lançara Portugal na gesta da expansão marítima, a
extraordinária qualidade técnica e estética deste políptico permitia fazer coincidir
a afirmação imperial de Portugal com o nascimento, igualmente glorioso, da sua
representação em pintura. Por isso, a tumultuosa argumentação, gerada à sua
volta, salientava a sua definitiva originalidade, uma espécie de marca identitária
que passava a brilhar, com personalidade própria, no contexto artístico flamengo,
italiano e francês. Dos painéis quatrocentistas de Nuno Gonçalves à obra de Grão
Vasco, o grande pintor retabular da época de D. Manuel I, que trabalhou em Viseu,
articulava-se uma série de oficinas regionais com a capital. A Pintura Portuguesa
Antiga está a então a nascer na História da Arte e, como não podia deixar de ser,
esse nascimento exigia um espaço conveniente de exposição, gerando os rituais
de visita contemplativa e investigativa, características de todos os museus de arte
europeus.8
8 Ver, para desenvolvimento deste tema, Primitivos Portugueses 1450-1550. O século de
Nuno Gonçalves. Lisboa; Athena/Babel/Museu Nacional de Arte Antiga, 2010 (catálogo
de exposição comissariada por José Alberto Seabra de Carvalho). Ver especialmente os
artigos de Joaquim Pais de Brito ‘Etnografia, Etnógrafos e Configurações da Identidade’ e
J.A. Seabra de Carvalho ‘ A invenção de uma Identidade para os Primitivos Portugueses’.
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Para a organização deste espaço de consagração – que, eficazmente, assentava
no estudo, na inventariação, na conservação e no restauro – a área do Museu
de Belas Artes era definitivamente insuficiente, uma vez que as colecções se
alargavam à escultura e artes decorativas, integravam alguns dos conjuntos de
pinturas por classificar oriundas dos conventos extintos e se estendiam à pintura
e escultura contemporâneas. A dinâmica da ampliação das colecções era também
considerável, não só pela integração dos espólios dos conventos femininos que
só então estavam de facto a encerrar, como pela absorção de acervos reais e
episcopais, após a proclamação da República, e ainda a aquisição, mais rara, de
peças ou conjuntos de origem particular.
Sintetizando: o Palácio Alvor, onde o Museu de Belas-Artes estava instalado,
era insuficiente para acolher e expor espólios e colecções tão diversificadas e
em crescimento9. Por isso, o Decreto de 1911, permitiu a sua transformação no
MNAA que tinha um desígnio a cumprir: representar a Pátria através da pintura,
exaltando a importância da produção portuguesa, sem descurar a valorização de
obras internacionais, capazes de confirmar que Portugal pertencia de pleno direito
à cultura europeia e que o seu principal Museu podia ambicionar pôr-se a par das
grandes pinacotecas com que já se relacionava10. Para que o desejado recémnascido pudesse prosperar, era preciso libertá-lo da fraca dimensão aurática da
‘arte contemporânea’, razão porque se decidiu que as suas colecções terminariam
em 1850, referenciando a década em que a primeira geração de pintores, nascida
naquele século, começou a afirmar-se. Foi este o contexto da criação do Museu
Nacional de Arte Contemporânea: aparentemente sem desígnio além da libertação
do espaço para a exposição e valorização da arte antiga.

Um museu sem casa

O Ofício nº 1 do 1º Livro de Registo da Correspondência enviada do MNAC confirma
o que acabou de ser dito sobre o seu nascimento não programado. Datado de 23
de Junho de 1911 (menos de um mês após o Decreto fundador, de 26 de Maio)
e assinado pelo pintor Carlos Reis, entretanto nomeado Director, afirma que não
fora ainda ‘destinado edifício algum onde devam provisoriamente serem expostas
as obras d’arte moderna’. Por isso, ele vinha ‘indicar (…) as galerias do edifício da
extinta Academia de Belas Artes, como sendo o único local onde actualmente se
pode instalar a importante colecção d’arte contemporânea’.
9 José de Figueiredo, o primeiro director do MNAA empenhou-se na ampliação do edifício
em que ele foi instalado. Tratou-se de um processo moroso, que só terminaria em 1940.
Ver, sobre o assunto, MANAÇAS, Vitor, Museu Nacional de Arte Antiga: Uma leitura da
sua História. Dissertação de Mestrado em História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 1991 (policopiado).
10 Ver José A. Seabra de Carvalho e Marta B. Carvalho, ‘Museus e exposições: ideias,
formas e discursos d e representação e celebração da arte portuguesa (do Liberalismo
ao estado Novo) in Arte Portuguesa, da Pré-História ao século XX (coordenação de Dalila
Rodrigues). Vol. 20: Em torno da História da Arte. Fobu Editores, 2009.
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Para justificar a sua proposta, Carlos Reis recorda que ‘durante muitos anos estas
galerias serviram para nelas se exporem ao publico uma grande parte das obras
actualmente expostas no edifício das Janelas Verdes; nelas se fizeram as exposições
da Sociedade Promotora de Belas Artes e nestes últimos anos do Grémio Artístico,
Sociedade Nacional de Belas Artes (…)’. Mas o principal argumento vem a seguir:
‘as obras compradas pelo Legado Valmor vinham há muito tempo constituindo um
Museu d’Arte Contemporânea que se instalou nesta Galeria por não haver espaço
suficiente no Museu das Janelas Verdes (…)’.
Interessa esclarecer esta importante carta que recomendou à tutela uma ‘solução
provisória’ que se mantém na actualidade, um século depois das decisões.
Aparentemente, trata-se, como inicialmente sugeri, de uma solução pragmática
para instalar um Museu cujo nascimento foi consequência segunda da grande
decisão de criar o MNAA. Não havendo meios para instalação mais condigna, o
Museu regressava ao ponto de partida do agora extinto Museu de Belas Artes
e Arqueologia: o ex-convento de S. Francisco, em pleno Chiado, onde estavam
instaladas a Escola, a Academia de Belas-Artes e a Biblioteca Nacional. O
pragmatismo proposto resignava-se ao facto, consabido, de que aquelas ‘galerias’
não ofereciam condições adequadas porque a área expositiva era pequena e o
edifício carecia de obras de conservação.
Mas vamos indagar se estes evidentes inconvenientes não continham algumas
vantagens…

O «Museu dos Artistas Vivos»

Para responder à questão que acabei de enunciar, interessa recordar que Carlos
Reis era Professor de Pintura na Escola de Belas Artes de Lisboa e um dos mais
admirados pintores naturalistas, assumindo, como desígnio da sua obra, continuar
a pintar a paisagem e a vida rural portuguesa, segundo os formulários e a estilística
que Silva Porto promovera nos anos de 1880. Por isso, reunia à sua volta um escol
entusiasmado de discípulos com os quais fundara, em 1900, a Sociedade Silva
Porto: organizavam, anualmente, ‘excursões artísticas’ para pintarem ao ar livre,
realizando, no regresso, exposições e sorteio das obras entre os sócios (Reis,
2006:81).
O prestígio do pintor era alimentado pelo virtuosismo da sua técnica realista, mas
também pela sua proximidade em relação à Família Real, especialmente ao rei D.
Carlos, também ele pintor. Finalmente, em 1905, Carlos Reis fora nomeado director
do Museu Nacional de Belas-Artes (Reis, 2006:109), cargo que era sobretudo
honorífico e que não comprometeu nem a sua intensa dedicação à pintura (com
importantes exposições anuais, em Portugal e no estrangeiro), nem a actividade
de professor.
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Esta carreira de sucessos, que mutuamente se reforçavam, conhece, a partir de
1907, revezes crescentes, no que se relaciona com a direcção do Museu. Para
Carlos Reis, os que o atacam (sobretudo José de Figueiredo) pretenderiam o seu
lugar; mas para a direcção da Academia de Belas-Artes que tutelava o Museu,
havia incúrias e insuficiências de desempenho. Este conflito, traduzindo-se no
isolamento cada vez maior do ainda Director, precisa de ser contextualizado
no clima política da época: depois do assassinato do Rei D. Carlos em 1908, os
republicanos afirmavam-se em todas as instância da governação, num crescendo
que conduziu à revolução triunfante de 5 de Outubro de 1910. Ora Carlos Reis era
monárquico e sempre se manteve fiel à memória do rei morto…
Curiosamente o Decreto de 1911, desdobrando o velho Museu em dois, deu
razão a Carlos Reis, ao autonomizar as suas direcções da tutela constrangente
da Academia de Belas-Artes. Mas retirou-lhe naturalmente o comando do novo
MNAA, para o qual foi convidado José de Figueiredo que será o grande obreiro
da sua renovação, centrada na valorização dos ‘Primitivos Portugueses’ e no seu
contexto internacional.
O prestígio de Carlos Reis, no meio artístico nacional e a sua autoridade na Escola
de Belas Artes e na recém instalada Sociedade Nacional de Belas Artes, foram,
certamente, as razões que justificam que, desapossado da direcção do extinto
Museu, lhe fosse dado o cargo de director do MNAC. E, como se viu, pelo citado
ofício de 1911, foi ele que propôs, para sua casa provisória, a velha galeria de
pintura, vizinha da Escola de Belas-Artes.
Chego, finalmente, à reflexão, depois de tão longa descrição. Sendo verdade que
o MNAC não foi um desígnio do legislador que reformulou a orgânica dos museus
portugueses, mas consequência lateral da decisão de criar e reforçar o MNAA,
como primeiro museu português, é igualmente verdade, que deve ser realçada,
que o MNAC representa, no pobre panorama museológico português de então, o
reconhecimento da importância simbólica dos artistas naturalistas, em primeiro
lugar os pintores.
De algum modo, eles vinham elaborando, desde a geração de 1850 (a dos chamados
‘Românticos’ que, no essencial, já professam o culto do ar livre, triunfante na
Escola de Barbizon11) uma ‘escola portuguesa de pintura’ que integrava os valores
identitários representados também pelos ‘Primitivos portugueses’, pelo NeoManuelino ou, crescentemente, pela ‘Casa Portuguesa’, tematizada desde 1900.

11 Ver a afirmação desta ‘tese’ em SILVA, Raquel Henriques da, ‘Do pré-naturalismo
ao pós-naturalismo: 100 anos de artes plásticas ‘ in Museu do Chiado. Arte Portuguesa
1850-1950. Lisboa: Instituto Português de Museus, 1994 (catálogo da exposição permanente, dirigido por Maria Aires Silveira, Pedro Lapa e Raquel Henriques da Silva).
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Essa contemporânea ‘escola portuguesa de pintura’ tinha claros traços definidores:
a sua referência técnica, estética e moral era a francesa Escola de Barbizon, no seu
culto pelo ar livre, pelo paisagismo ruralista, pelo confronto com a luz natural e pela
convicção de uma superioridade da vida camponesa sobre a vida citadina, pela
sua proximidade à natureza e aos ritmos repetidos das funções vitais, incluindo
as religiosas e simbólicas. Como se sabe, Barbizon e a Floresta de Fontainebleau,
atraíram, na segunda metade do século XIX, muitas dezenas de pintores de todo o
mundo e a ‘boa nova’ da sua revolução pictórica – autonomizando-a da supremacia
do desenho preparatório e das convenções académicas do ‘acabado’ – espalhou-se
pela Europa e pelas Américas, onde, à semelhança do que aconteceu em Portugal,
originou reivindicadas escolas nacionais, comprometidas com o registo, sobre o
motivo, das geografias e etnologias identitárias. Na verdade, no que diz respeito
à Europa, há uma evidente contradição entre o internacionalismo da técnica e o
desígnio patriótico de considerar que o sol, a luz e as cores de cada país são únicas
e emotivamente sentidas12.
Em Portugal, os naturalistas constituíram a mais sólida e a mais duradoura
escola de pintura contemporânea. Desde 1880 até aos anos da Primeira Guerra
Mundial, eles conquistaram o gosto de todas as camadas de públicos, dominaram
o ensino, a crítica e o mercado, inventando as imagens da paisagem e da vida rural
portuguesa em que, mesmo hoje, qualquer português se reconhece. Assumindo,
como valores positivos, o atraso industrial e a fragilidade das culturas urbanas, eles
pintaram a natureza harmoniosamente apropriada por uma agricultura tradicional
e a intensidade das suas culturas etnográficas, celebrando a pureza dos costumes
e a inteireza da vida, tanto na dureza quotidiana como na animação das festas,
pontuadas e justificadas pelo calendário religioso.
Este é o contexto em que se tem de compreender a importância simbólica da
criação do MNAC e a proposta deliberada do seu primeiro director para o instalar
no espaço controlado da Escola de Belas-Artes, dominada, nas exigências dos
programas e nos exemplos dos professores, pela estética naturalista. Mesmo no
espírito do legislador, deve ter contado a importância desta Escola Portuguesa
de Pintura que, o novo regime republicano, em continuidade com o derrubado
constitucionalismo monárquico, entendia como componente moderna do culto da
pátria, celebratória, em imagens entendíveis, da beleza única das suas paisagens
e da verdade do seu povo.

12 Desenvolvi recentemente este tema em SILVA, Raquel Henriques da Silva, ‘Silva Porto
e a pintura naturalista’ in MNAC- Museu do Chiado. Arte Portuguesa do século XIX 18501910. Lisboa: Leya e Museu Nacional de Arte Contemporânea/Museu do Chiado, 2010.
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O facto do novo museu ser designado por Museu Nacional de Arte Contemporânea
não deve iludir-nos. À época, ser contemporâneo tinha o sentido preciso da origem
latina da palavra: ser do mesmo tempo. Na verdade, a Lei inspirara-se no francês
Musée des Artistes Vivants, instalado no Palácio do Luxemboug em 1818, para
reunir obras de artistas vivos, suficientemente reconhecidos mas não dispensado
uma espécie de estágio institucional, antes de transitarem para o Museu do
Louvre. Não foi possível ainda encontrar a documentação preparatória do Decreto
de 1911 que permitiria comprovar que a designação ‘Arte Contemporânea’ foi
adoptada apenas para equilibrar a designação ‘Arte Antiga’ e assim, concluir que
não houve qualquer intencionalidade de o novo museu se vocacionar para a arte
por vir. Mas talvez tenha havido a precaução de, com a inquestionável divisão
cronológica, assente na História europeia, marcar definitivamente a vocação de
cada um dos museus, ao contrário do que acontecia no modelo francês em que,
as obras dos artistas consagrados, depois da sua morte, deveriam transitar para o
Louvre.

MNAC: a resistência à modernidade

Carlos Reis conseguiu, sem grandes apoios, inaugurar o MNAC em 28 de Junho de
1914, dois anos depois da sua criação jurídica sem edifício para o acolher. O facto
teve reconhecimento na imprensa mas não impediu que, exactamente no mesmo
dia, Afonso Costa, então Ministro das Finanças, extinguisse o lugar de Director,
‘a pretexto de necessidades orçamentais’ (Reis, 2006:178). Mas o pretexto não
iludia que o regime estava em condições de dispensar finalmente o monárquico
Carlos Reis que continuava a hostilizar e a ser hostilizado pelo poderoso José de
Figueiredo, director do MNAA.
Resolvida a questão, o cargo de director do MNAC voltou a existir e nele foi
empossado Columbano Bordalo Pinheiro, figura maior do naturalismo português,
muito próximo dos ideários republicanos e amigo pessoal de três presidentes da
República que retratou para a recém criada Galeria dos Retratos, do Palácio de
Belém13.
Para lá das razões eminentemente políticas da mudança da direcção – e não sendo
este o momento de analisar a obra pictórica de Columbano, indiscutivelmente
superior à de Carlos Reis – o que interessa relevar é que tal mudança nada alterou
o perfil do MNAC14. Nesses anos, o Modernismo chegava finalmente a Lisboa,
13 Ver, para desenvolvimento, SILVA, Raquel Henriques da , “A Galeria de retratos
do Palácio de Belém” in Museu da Presidência da República. Porto: Museu da
Presidência da República/ CTT Correios de Portugal, 2004 (catálogo coordenado
por Diogo Gaspar)
14 Ver, o estudo actualizado de BARRANHA, Helena, ‘ O pintor no seu reduto:
Columbano e o Museu Nacional de Arte Contemporânea’ in Columbano. Lisboa,
Leya e Museu Nacional de Arte Contemporânea, 2010 (catálogo de exposição
comissariada por Maria de Aires Silveira).
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numa aliança profícua entre a literatura e as artes plásticas, visível nas revistas
Orpheu e Portugal Futurista e nos elos múltiplos que ligaram as personalidades de
Fernando Pessoa, Mário Sá-Carneiro, Amadeo de Souza Cardoso, Almada Negreiros
e Santa Rita Pintor. Desse escol rebelde, só Eduardo Viana frequentara com alguma
constância a Escola de Belas-Artes de Lisboa, antes de ter partido para Paris, em
1905, e só ele estava representado no MNAC, com uma pintura datada de 1913.
Mas esse acto isolado em nada alterava o estado das coisas: o MNAC era já então
um lugar de resistência da arte naturalista que continuava a dominar o ensino, o
mercado, o coleccionismo e o gosto. Por isso, logo no início dos anos de 1920, ainda
durante a direcção de Columbano – que todos os jovens artistas mais rebeldes
admiravam e temiam – surgem propostas para a criação de um novo museu de arte
moderna. Na impossibilidade de o conseguirem, será o café Brasileira do Chiado
que será ‘uma espécie de museu alternativo’ (Silva, Raquel Henriques, 1994: 15),
decorado, em 1925, com pinturas dos principais modernistas que, nesses anos,
se afirmavam não pelo vanguardismo de Amadeo de Sousa Cardoso, que morrera
em 1918 sem ter herdeiros à altura, mas por uma modernização cautelosa dos
princípios técnicos e estéticos do naturalismo ainda dominante.
Celebrando a modernidade de meados do século XIX, o MNAC não era, no contexto
da cultura artística portuguesa, um museu retrógrado, embora continuasse fiel aos
ideários estéticos da sua fundação. Columbano manteve-se no seu cargo até 1927,
ano em que também abandonou a Escola de Belas-Artes onde pressentia que já
nada tinha para ensinar. Morreria dois anos depois, tendo a sua sucessão no MNAC
sido assegurada por Adriana Sousa Lopes, um modernista discreto que nunca
participou em qualquer movimento contestatário. Sob esta direcção e sobretudo,
na seguinte, assegurada pelo escultor Diogo de Macedo, o MNAC abriu-se aos
artistas modernistas, embora a falta de espaço e de meios para aquisições nunca
tenham permitido que o Museu se afirmasse plenamente, com prestígio idêntico
ao do MNAA que, em 1940, viu finalmente concluído o projecto da sua ampliação,
desejado e, no essencial, delineado por José de Figueiredo.
No caso do MNAC, realizaram-se também, sob a direcção de Macedo, obras
de modernização dos espaços e, sobretudo, autonomizou-se o seu acesso em
relação à Escola de Belas-Artes. Nesses anos, até à morte deste director em 1959,
o Museu foi finalmente frequentado por diversas gerações de pintores, numa
convivencialidade inédita, proporcionada pelo temperamento afável de Macedo,
mas também numa espécie de discreta aliança anti-regime que se começara
a afirmar, na vida cultural, no final da Segunda Guerra Mundial. Embora muito
timidamente, Diogo de Macedo comprou obras a jovens artistas, conotados com
o neo-realismo, o surrealismo e o abstraccionismo, num desejo, nunca antes
assumido de fazer entrar a contemporaneidade naqueles museu do naturalismo.
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Um episódio (i) moral

O percurso promissor, que acabei de evocar, foi dramaticamente interrompido
depois da morte de Diogo de Macedo. Como sempre acontecera antes, o Director
deixou o sucessor apontado: deveria ser o então jovem conservador Carlos Azevedo,
formado no MNAA e nos princípios de uma desejável actualização das funções
museológicas, nomeadamente em termos de incremento dos serviços educativos.
Mas, como já afirmei noutro texto, ocorreu ali ‘um verdadeiro golpe de Estado
cultural’15 com a nomeação, por intervenção pessoal de Oliveira Salazar, do pintor
Eduardo Malta que, em 1952, fora expulso da Sociedade Nacional de Belas-Artes
(SNBA), pelas suas atitudes persecutórias em relação aos artistas modernos, facto
inédito que determinou, aliás, o encerramento temporário da SNBA. A indignação
que provocou no meio cultural lisboeta a nomeação de Malta para director do
MNAC originou um abaixo-assinado, subscrito por intelectuais, críticos s artistas.
Em vão: Malta ufanou-se até ao final da vida da sua relação próxima com Salazar,
utilizando-a como ameaça permanente sobre os seus detractores.
Na distância confortável de quem não teve que viver tão indigna situação, resta-nos
uma sobrevivência desses anos de grande desvario: o catálogo Um século de Pintura
e Escultura Portuguesas, aliás de excelente design e qualidade gráfica, onde Dulce
Malta, a mulher do Director do Museu, escreve, datado de 1965, um pequeno texto
de introdução. O texto é medíocre e cheio de incorrecções, atribuindo a origem
do Museu a Carlos Reis e omitindo, com deliberação, a importância das outras
direcções. Omite, também, que o catálogo então apresentado não era ‘o primeiro
catálogo desta pinacoteca’, porque em 1945, Diogo de Macedo fizera publicar um
‘Catálogo-guia’ comum rigor de organização que faltava completamente à obra em
análise, cujo único mérito é o número de reproduções fotográficas de assinalável
qualidade.
No entanto, há uma proposta que vale a pena recordar, embora a sua formulação
seja deambulante, pressupondo alguns ‘recados’ que não consigo deslindar.
Abordando o facto de as sucessivas gerações de artistas irem deixando de ser
contemporâneas, sugere ‘uma forma, e radical, de se enfrentar este problema’:
‘Deixar este Museu a representar, e bem, um Século de Arte em Portugal (os
artistas nascidos de 1800 a 1900) e o Estado, talvez com a sempre prestimosa ajuda
da Fundação Gulbenkian, erguer outra pinacoteca que sirva fielmente as novas
gerações doutros cem anos, e começar logo que esses novos salões estiverem
prontos, a mudar daqui toda a obra dos artistas nascidos já nos primeiros anos do
século XX’. Curiosamente, esta proposta tem sido retomada nas últimas décadas,
como hipótese de resolução da insuficiência física do edifício do Museu, mesmo
depois da sua remodelação de 1994.
15 SILVA, Raquel Henriques da, “Os museus: Histórias e prospectiva” in Século XX. Panorama da cultura portuguesa. 3º vol.. Porto, Edições Afrontamento/ Sociedade Porto
2001/Fundação de Serralves, 2002 (coordenação: Fernando Pernes).
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Saltando de tópico para tópico, a autora considera, no final do texto, que ‘vem a
propósito falar um pouco da Exposição de Arte Francesa organizada por críticos
de Paris e exposta durante algum tempo, com a ajuda da Fundação Calouste
Gulbenkian (…)’. Este ‘a propósito’, referindo uma das mais belas exposições
realizadas em Lisboa, em 1964, permitindo ver obras referenciais da arte francesa
em sucessivos ciclos da modernidade, lança-a num lamento sobre o facto de não
estarem ali representados ‘os autênticos pintores de origem gaulesa, aqueles que
há cinquenta anos eram os melhores, os mais queridos e bem pagos’. Tinham
outras qualidades também, esses artistas académicos que a história modernista
atirava então de facto para a sombra: segundo a autora, eram ‘homens fortes,
decididos e de grandes e vistosos bigodes louros’. Pelo contrário, os artistas
contemporâneos eram ‘gente pálida, de nariz em forma de seis e de pés a direito,
por modelar. Pissarro, Picasso, filho de judia italiana, Modigliani, Matisse, Rouaul,
Chagall, Friesz, Leger, Pascin, Marquet, Kisling (…) e até Vieira da Silva, de raça
safardim, creio que da verdadeira aristocracia judaica em Portugal (…)’. Antes
desta caracterização, D. Malta já explicara o modo como ‘Paris (fora) invadida por
verdadeiras legiões de semitas, sobretudo israelitas’ que se foram instalando no
mercado e na crítica, e se atreveram depois a tornar-se artistas: ‘Como não tinham
uma posição milenar em artes plásticas (eram apenas musicais) e não podiam
inspirar-se na natureza, começaram a fazer arte reaccionária, cubista, ou a colar,
ao acaso, papéis e outros ingredientes, sobre telas e criarem uma arte escandalosa
e rara, até aí desconhecida’.
Este delírio anti-semita recorda, perturbantemente, a definição, na Alemanha de
Hitler, de ‘Arte Degenerada’ que, como se sabe conduziu, em 1937, à realização de
uma série de exposições com obras de arte apreendidas (mais de 5 000), com o
objectivo de ridicularizar a sua pretensa importância, e de as retirar definitivamente
da exposição pública, ao mesmo tempo que se realizavam outras exposições que
expunham a verdadeira arte alemã, comprometida com a celebração da Pátria (a
nazi, claro)16.
Mas, sobre os acontecimentos de 1937 haviam passado quase trinta anos, com
uma Guerra pelo meio e o extermínio ou expulsão dos judeus da Europa. A autora
fala ignorando tudo isto, apropriando-se escandalosamente de narrativas antijudaicas que existiram por toda a Europa, antes e depois da Primeira Guerra
Mundial17. Ignorando também que a arte contemporânea que ela ali confrontava,
já não era contemporânea no final dos anos de 1960.
16 Ver catálogo da exposição Degenerate Art”: The Fate of the Avant-Garde in Nazi Germany. Los Angeles County Museum of Art, 1991
17 Em Portugal, é o caso de SAA, Mario, Portugal Cristão-Novo ou os Judeus na República, 1921.
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O regime, profundamente hostil à arte contemporânea que, nessas décadas era,
no entanto, protegida pela Fundação Calouste Gulbenkian, terá decidido retirar o
livrinho de circulação. Terá sido uma das raras vezes em Portugal que, na vigência
do Estado Novo, um livro foi censurado por ser de extrema direita.
Este trágico episódio é uma evidente alegoria às incapacidades políticas de
regimes sucessivos que, anunciando com fulgor, em 1911, a fundação de um
Museu Nacional de Arte Contemporânea nunca incentivaram o seu desmepenho.
O MNAC permanece hoje ainda, ‘provisoriamente’ instalado no ex-Convento de S.
Francisco…
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Resumo: O projecto «Fontes para História dos Museus de Arte em Portugal» está
enquadrado no Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que pela primeira vez dinamizou
uma linha de investigação, que cruza as áreas de Museologia e de História da
Arte. Concebido para promover o estudo dos arquivos de algumas instituições
relevantes e apoiando simultaneamente o desenvolvimento de vários de planos
de doutoramento que visam o estudo dos museus de arte portugueses, este
projecto tem como objectivos o levantamento e inventariação de documentos,
a sistematização de fundos parcialmente estudados e a criação de uma base de
dados para a disponibilização dos conteúdos recolhidos on-line. Nesta comunicação
pretende-se dar a conhecer o projecto e os seus intervenientes, fazendo a
contextualização da sua importância no panorama da investigação museológica
em Portugal.
Palavras-chave: Museologia; investigação; projecto Fontes para a História dos
Museus de Arte em Portugal
Abstract: “Sources for the History of Art Museums in Portugal” is a research project
of the Institute of Art History of the Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa. This institute created the first research group that
crosses the Museum Studies and Art History fields. Setting as a priority the study of
original documentation from public and private institutions concerning the creation
of Art Museums and collections in Portugal, this project aims at inventorying
selected documentation, systematizing funds partially studied and creating a
database that will enable the online access to these sources. The development of
this project is, in addition, supporting several PhD studies. This paper reports the
progress of this project and the goals so far achieved, highlighting its importance
in the academic and museological context.
Key-words: Museum Studies, research, project for the History of Art Museums in
Portugal.
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Apresentação

Os Museus de Arte são importantes instituições de cultura, responsáveis pela
preservação do património da humanidade de todos os tempos e lugares. Desde
o século XVIII que esta tipologia de museus tem vindo a definir, questionar e
actualizar as diferentes funções museológicas (aquisição, inventariação, estudo
e exposição), contribuindo para a educação e lazer dos seus públicos e para uma
melhor salvaguarda das heranças patrimoniais que são de todos nós.
Investigar a história dos museus deve ser encarado hoje como um dever público
com impacto nacional e internacional. Na verdade, a história dos museus tem
uma ligação inquestionável com o coleccionismo de arte, com as políticas de
património, com a criação artística e com os modelos e padrões das exposições.
Em Portugal, no entanto, existem poucos estudos sobre essa história e essas
relações, e todos eles são marcados por uma abordagem generalista, baseada
principalmente em obras anteriores, dificilmente com referências a documentos
originais. Para superar esta grave omissão, torna-se premente começar a estudar
sistematicamente fontes primárias disponíveis em arquivos públicos e privados,
que nunca estiveram acessíveis - pelo menos de modo continuado - para consulta
pública.
O projecto “Fontes para a História dos Museus de Arte em Portugal” surgiu
dessa necessidade em tornar mais acessíveis alguns dos mais importantes fundos
arquivísticos relacionados com a história da museologia da arte portuguesa,
beneficiando de um contexto particular marcado pelo surgimento de diversos
projectos de doutoramento, que pretendiam desenvolver estudos avançados sobre
estas matérias, e pelo desejo das próprias instituições envolvidas, que procuravam
parcerias de confiança para estudarem e divulgarem os seus arquivos. Financiado
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e tendo como parceiros o Instituto
dos Museus e da Conservação (IMC), o Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA),
o Palácio Nacional a Ajuda (PNA), a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) e o
Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), este projecto tem como objectivos
o levantamento e inventariação de documentos, a sistematização de fundos
parcialmente estudados e a criação de uma base de dados para a disponibilização
dos conteúdos recolhidos on-line.
O projecto “Fontes…” está enquadrado no Instituto de História da Arte da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (IHAFCSH) que, pela primeira vez, dinamizou uma linha de investigação que cruza as
áreas de Museologia e de História da Arte (Museum Studies - MuSt) e que tem
vindo integrar diversos investigadores, a maioria formada no âmbito do Mestrado
em Museologia e / ou a desenvolver as suas investigações no Doutoramento em
História da Arte (especialização em Museologia e Património Artístico), ambos da
FCSH.
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A equipa que integra o projecto “Fontes…” tem uma vasta experiência de
investigação e de trabalho, tanto em Museologia como em História da Arte.
Destaque para a Investigadora Principal (PI), Professora Doutora Raquel Henriques
da Silva, actualmente coordenadora do Mestrado em Museologia na Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Foi também directora
do Museu do Chiado - Museu Nacional de Arte Contemporânea (1993-1997) e
do Instituto Português de Museus (1997-2002). Actualmente é orientadora de
diversas teses de doutoramento e dissertações de mestrado. Desde 1993 (quando
foi nomeada directora do Museu do Chiado), a PI tem sido responsável por
estimular a pesquisa em museus, em contexto académico (em estudos de pósgraduação em História da Arte e, desde 2003, no mestrado em Museologia), e
mantendo estreito contacto com os museus nacionais e com as instituições que
os tutelam.
Actualmente, a linha de investigação de Museum Studies do Instituto de História
da Arte (FCSH / UNL) é conhecida por reunir as melhores condições para liderar
este projecto e tem atraído alguns investigadores de outras universidades, como é
o caso do Professor Doutor Paulo Oliveira Ramos, da Universidade Aberta (Lisboa)
e da Professora Doutora Sandra Leandro, da Universidade de Évora.
Este projecto envolve também profissionais de museus altamente qualificados,
como a Dr.ª Maria de Jesus Monge, directora do Paço Ducal de Vila Viçosa, e a Dr.ª
Maria João Vilhena, conservadora da colecção de escultura do Museu Nacional de
Arte Antiga (MNAA).
Para além do grupo de investigadores do IHA / MuSt associados ao projecto, o
projecto conta ainda com a colaboração de três bolseiros de investigação (BI), um
no PNA e dois no MNAA, dedicados exclusivamente ao tratamento arquivístico de
alguns dos fundos daquelas instituições. Estes bolseiros – formados em História da
Arte e em Museologia e seleccionados em concurso – receberam uma formação
específica para as tarefas a que foram destinados (que englobou os seguintes
pontos: Arquivos; Organização de Arquivos; Descrição de Arquivos; Noções
básicas de acondicionamento de documentos), orientada pela consultora técnica
em arquivística, Dr.ª Leonor Calvão Borges.
Foram ainda integrados, através do IHA, dois bolseiros de integração à investigação
(BII), alunos de licenciatura em História, que participaram numa fase inicial das
tarefas arquivísticas nos arquivos do MNAA (Hugo Araújo, que entretanto começou
a desenvolver investigação do arquivo fotográfico daquele museu, financiado por
uma bolsa de gestão da FCT) e do PNA (Pedro Silva).

Plano e metodologia

Sendo um projecto inédito em Portugal, procuraram-se modelos pelos quais se
pudesse estruturar uma melhor planificação dos trabalhos. Seguiu-se, pois, o
exemplo do “Project for the Study of Collecting and Provenance”, do Getty Research
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Institute, que tem feito, com a colaboração de investigadores e estudantes, um
levantamento de fontes diversas relacionadas com a história do coleccionismo,
da formação de colecções e exposições (“history of collecting, provenance, and
display”), disponibilizando-as em bases de dados públicas (http://www.getty.edu/
research/tools /provenance/search.html).
A estruturação do projecto “Fontes…” teve em conta dois factores: a necessidade
de se fazer o levantamento e inventário de documentos que permanecem
desconhecidos e a necessidade de se analisar sistematicamente fontes que já foram
parcialmente estudadas, sendo o principal objectivo criar uma base de dados com
a documentação recolhida, disponível on-line através dos sites institucionais dos
parceiros do projecto.
O projecto “Fontes para a História dos Museus de Arte em Portugal” visa reforçar
uma série de novos estudos que, ao estabelecerem a análise de fontes primárias
como ponto de partida, vão contribuir largamente para o conhecimento da história
dos Museus de Arte em Portugal (colecções, exposições, histórias institucionais,
protagonistas) no período entre 1850 e 1969. Pretende-se, então, começar a
construir uma actualizada e inovadora História dos Museus de Arte em Portugal
que se revelará, decerto, uma ferramenta fundamental: para os futuros alunos de
museologia; para os profissionais de museus; e para os museus que não têm os
recursos humanos necessários para investigar o seu próprio passado. Este grande
objectivo, no entanto, irá beneficiar de esforços anteriores e de outros que serão
realizados durante este projecto.
Metodologicamente falando, as características mais significativas deste projecto
são a coerência, a complementaridade e a partilha de dados, tendo em conta, pois,
o importante facto de que o estudo da história dos museus exerce um impacto
significativo sobre diversas áreas de estudo, tais como a História da Arte, a História
Cultural, o Coleccionismo e o mercado de Arte.
No conjunto, este projecto vai disponibilizar aos investigadores e profissionais
uma quantidade significativa de novos conhecimentos sobre a história dos museus
e História da Arte em Portugal. Os resultados deste projecto serão veiculados por
diferentes meios: teses de doutoramento, programas on-line e uma conferência
internacional, que terá a participação de consultores internacionais e peritos, e
que irá unir as diferentes áreas do conhecimento - História da Arte, Museologia
e novas tecnologias. Este evento terá lugar no final do projecto, promovendo
assim um debate sobre os resultados alcançados e traçar as vantagens de uma
investigação multidisciplinar.

Tarefas

O projecto está dividido em tarefas diferentes, cujo esboço agora se fará.
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Tarefa 1 - As origens da Galeria Nacional de Pintura (Hugo Xavier).
Com base no estudo dos livros de actas existentes no arquivo da Academia
Nacional de Belas Artes, pretende-se definir as origens da Galeria Nacional de
Pintura (1868), o primeiro museu público em Lisboa, constituído principalmente
com obras de arte provenientes de conventos extintos. O principal objectivo é
analisar a actividade da Academia e do seu vice-inspector, o Marquês de Sousa
Holstein, principal responsável pela instituição. Também vai ser investigada a
origem das colecções de ourivesaria civil e sacra, formadas com peças que Sousa
Holstein transferiu da Casa da Moeda de Lisboa (Tesouro Nacional). Dar-se-á
ainda relevo ao interesse crescente pelas artes decorativas no período estudado,
que adquiriram especial relevância com Delfim Guedes, o sucessor de Holstein
no cargo de vice-inspector e comissário da Exposição Retrospectiva de Arte
Ornamental Portuguesa e Espanhola (1882), realizada no Palácio Alvor-Pombal,
berço do MNAA (1884), para onde as colecções da Academia seriam transferidas.
De maneira a cumprir esta tarefa, os livros de actas das sessões e dos fundos
de discussão do período entre 1836 e 1883 existentes no arquivo da Academia
Nacional de Belas Artes serão exaustivamente estudados.
Tarefa 2 – Base de dados do arquivo histórico do MNAA, 1870-1962 (Hugo Xavier,
Maria João Vilhena, Celina Bastos, Andreia Novo, Ema Ramalheira).
O objectivo principal do trabalho a ser realizado no MNAA é a organização,
inventário e divulgação pública do seu arquivo histórico, bem como a digitalização
selectiva dos fundos documentais mais relevantes. Este é um arquivo fundamental
não só para estudar a própria história do MNAA e das suas colecções, mas também
para manter a memória das práticas museológicas definidas como directrizes para
os museus nacionais. Os documentos foram objecto de uma descrição arquivística
e indexação por assunto e agora estes dados estão sendo inseridos no software
Digitarq (programa de gestão arquivística já testado em arquivos históricos
nacionais). Depois da sua digitalização selectiva, esses documentos serão colocados
on-line através dos sites das instituições parceiras neste projecto.
Considerando as dimensões deste arquivo, foi definida uma cronologia documental
de trabalho, o que significa que nesta fase será considerada a produção documental
entre 1879 e 1962, incluindo aqui os documentos da Academia Real de Belas Artes
e a produção particularmente significativa dos dois primeiros directores do Museu
- José de Figueiredo (1911-1937) e João Couto (1938-1962).
Tarefa 3 - Exposições na colecção fotográfica do MNAA (Paulo Oliveira Ramos,
Emília Ferreira, Sandra Leandro).
O MNAA mantém um acervo fotográfico de interesse histórico e documental
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importante que urge trazer ao conhecimento público e conservar. Esta colecção
inclui fotografias a partir da década de 80 do século XIX até os dias actuais.
De uma maneira geral, as fotografias mostram principalmente as actividades
desenvolvidas pelo MNAA, a exposição permanente e as exposições temporárias,
as obras nos edifícios do museu, as inaugurações e as cerimónias oficiais, ou as
actividades educativas, apenas para referir os mais importantes. Neste projecto
serão estudadas imagens fotográficas de um período de 80 anos, ou seja, do
início da Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa e Espanhola
(1882) até 1962, incluindo o grupo de provas sobre papel fotográfico da exposição
permanente e das salas de exposições temporárias e as exposições itinerantes.
Depois de um diagnóstico geral sobre a organização de arquivo será feito um
inventário do acervo fotográfico do museu, com indexação cronológica e por
assunto. A equipa envolvida irá trabalhar em cronologias distintas, a saber, 18821910 (Maria Emília Ferreira); 1910-1937 (Paulo Oliveira Ramos) e 1937-1962 (Sandra
Leandro). No final pretende-se realizar uma digitalização das peças fotográficas
para disponibilizar on-line a informação realizada numa base de dados.
Tarefa 4 - Inventário e estudo dos Arrolamentos dos Paços Reais das Necessidades
e da Ajuda (Maria de Jesus Monge, Maria do Rosário Jardim, Luís da Silva Soares).
O trabalho sobre os inventários gerais das residências reais, feito após a implantação
da República em Portugal (5 de Outubro de 1910) – os “Arrolamentos” – deverá
incluir a sua análise crítica, beneficiando para tal da pesquisa sobre as origens da
Galeria Nacional de Pintura já efectuada por Hugo Xavier, e do estudo acerca da
nacionalização e adaptação a museus dos palácios reais e suas colecções, tema
do doutoramento de Maria de Jesus Monge. Os inventários e documentação
relacionada irão também fornecer uma base de reflexão importante para os
trabalhos acima mencionados.
O estudo das colecções mantidas nos palácios reais até 1910 é fundamental para
a história dos museus de arte em Portugal. Antes da República a Família Real
Portuguesa promoveu vários projectos, muitas vezes doando dinheiro, objectos e
colecções. Após a mudança de regime, as suas colecções privadas foram dispersas
e integradas em muitos museus; uma pequena parte foi devolvida aos anteriores
proprietários, enquanto o restante foi mantido em alguns palácios que foram
progressivamente abertos ao público.
A documentação mencionada não é mantida no Arquivo Nacional da Torre do
Tombo, um facto que tem impedido o acesso, mesmo para fins académicos. A
cooperação Palácio Nacional da Ajuda e com a instituição que o tutela é, portanto,
essencial para prosseguir este projecto. O principal objectivo é a criação de uma
base de dados pública que cruze a documentação em causa com outras fontes
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documentais, tanto primárias quanto secundárias, que existem no PNA e noutros
arquivos e bibliotecas públicos e privados.
Tarefa 5 - Contribuição para a história do Museu de Escultura em Portugal (Maria
João Vilhena)
Esta investigação irá centrar-se na origem das colecções de escultura dos museus
nacionais, definindo as suas origens e identidades. Tendo como origem comum a
extinção das Ordens Religiosas, as esculturas, como aconteceu com peças de arte
de categorias diferentes, foram incluídas dentro dos depósitos dependentes do
Ministério da Justiça e Cultos, ou sob a administração de facto da Real Academia
de Belas Artes, tendo como destino normal o Museu de Belas Artes e os museus
nacionais constituídos após a República. Irá ser efectuado o levantamento dos
documentos, sobre esta espécie artística, existentes nos arquivos do MNAA
e da Academia Nacional de Belas Artes e proceder-se-á ao cruzamento dessa
informação com os inventários nacionais dos museus dependentes do IMC.
Irão também ser estudados os legados e as doações resultantes de colecções
particulares entregues aos museus nacionais. O mais importante destes legados
é a colecção do Comandante Ernesto de Vilhena, doada ao Estado em 1969 e que
mudou a identidade de toda a colecção de escultura do MNAA. Desde então, tem
sido o mais importante núcleo de escultura medieval portuguesa.
Como uma linha paralela de pensamento e de pesquisa, pretende-se analisar a
importância que, desde a segunda metade do século XIX e durante todo o século
XX, os moldes de gesso tiveram nas colecções de escultura e na didáctica e a criação
do Museu de Escultura Comparada (1963), no Palácio Nacional de Mafra, fundado
como consequência final de uma certa linha literária de defesa do património.
A metodologia de trabalho passará pela identificação dos diplomas legais que
criaram as instituições museu especializadas na conservação e na exposição de
escultura. Desta tarefa resultará o tratamento estatístico dos dados recolhidos,
a análise de resultados e a publicação das conclusões, disponibilizando-se toda a
informação on-line.
Tarefa 6 - Exposições de Belas Artes da Fundação Calouste Gulbenkian (19571961): um estudo sistemático (Leonor Oliveira)
Dada a importância das exposições na criação e desenvolvimento da actividade
museológica e tendo em consideração as particularidades portuguesas que
foram delineadas por outras investigações no âmbito deste projecto, esta tarefa
constituirá, cronologicamente, uma nova etapa, que foi marcada pela actividade da
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Fundação Calouste Gulbenkian (FCG). Este estudo será focalizado nas exposições
de Artes Plásticas organizadas pela FCG entre 1957 e 1961, que são o tema do
doutoramento de Leonor Oliveira.
As exposições de Belas Artes da FCG introduziram novos paradigmas na exibição
de arte contemporânea em Portugal. A sua importância está relacionada com a
capacidade financeira da Fundação e com a criação do Centro de Arte Moderna da
FCG (1983). Esta investigação não irá apenas analisar a importância das exposições
da Gulbenkian na introdução das vanguardas artísticas dos anos sessenta em
Portugal, mas irá fazer também, pela primeira vez, uma caracterização museográfica
desses eventos, através da representação virtual das salas de exibição, em formato
3D e disponível on-line, que será tanto uma base de dados de imagens como uma
fonte com informações fundamentais sobre cada uma das obras apresentadas.
Este recurso será desenvolvido com a cooperação do Centro de Investigação para
Tecnologias Interactivas da Universidade Nova de Lisboa (CITI – UNL), que irá
fornecer aconselhamento especializado e elaborar um programa para permitir o
acesso a imagens e conteúdos através da Internet.
A FCG possibilitou a pesquisa no arquivo do Serviço de Belas Artes, que constitui
a base desta investigação. A sua documentação, que permanece inexplorada,
irá permitir apontar o verdadeiro impacto das exposições da FCG nos contextos
artístico e museológico. Além disso, o arquivo também irá ajudar a identificar
exposições anteriores que influenciaram a criação das Exposições de Belas Artes.
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Considerações finais

O projecto foi sofrendo algumas modificações, algumas voluntárias, outras por
imposições externas. Uma dessas alterações foi a saída da Academia Nacional de
Belas Artes do grupo de parceiros iniciais, facto contornado através da integração
do Arquivo Nacional Torre do Tombo como parceiro privilegiado, que possibilitou
a digitalização e a disponibilização on-line dos livros de actas da ANBA. Surgiu
também a possibilidade de tratar arquivisticamente outros fundos no Palácio
Nacional da Ajuda, relacionados com a sua direcção entre 1910 e 1965.
No decurso deste projecto têm surgido diversas perspectivas de continuidade,
facto bastante visível nos novos temas de mestrado, como o de Ema Ramalheira
(sobre os cursos de conservadores do Museu Nacional de Arte Antiga, os primeiros
do género no país) e nos projectos de doutoramento que se foram associando, dos
quais destacamos os de Joana Baião (sobre José de Figueiredo, primeiro director
do Museu Nacional de Arte Antiga), Sofia Lapa (dedicado ao Museu da Fundação
Calouste Gulbenkian), Joana d’ Oliva Monteiro (acerca da exposição permanente
do Museu Nacional de Arte Antiga) e Luís da Silva Soares (sobre o Palácio Nacional
da Ajuda).
O ponto da situação que hoje podemos fazer é francamente positivo, tendo
em conta o cumprimento dos objectivos e o fomento de novas e importantes
investigações, mostrando que este projecto, surgiu com pertinência, e que poderá
contribuir para novos estudos e abordagens acerca do panorama da História da
Arte e da Museologia.
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Exposições: construir a história da arte
(1957-1961)
Leonor De Oliveira
Universidade Nova de Lisboa
Resumo: Nos últimos anos vários estudos têm destacado o papel das exposições
de arte para o reequacionamento do discurso historiográfico, apontando para
o facto de as exposições serem o contexto através do qual as obras de arte são
percebidas e interpretadas primeiramente. Por outro lado, as mostras apontam
também para a dinâmica artística de determinado período, sendo também elas o
campo principal no qual novos movimentos ganham visibilidade. Assumem ainda
papel importante na área do design e são atividade fundamental das instituições
ligadas à arte.
Partindo da investigação de doutoramento em curso, procurar-se-á analisar o
contributo das exposições para a abordagem do panorama artístico português
dos finais dos anos 50 e princípios dos anos 60 do século xx. A partir de 1956,
com a intervenção a Fundação Calouste Gulbenkian, surge um investimento na
produção artística, criando um novo paradigma e contexto para a apresentação
de arte contemporânea.
Palavras-chave: Exposições, História da Arte, design expositivo, valores políticos e
simbólicos
Abstract: In recent years many studies have pointed out the role of art exhibitions
in the rethinking of the historiographic discourse, emphasizing the fact that
exhibitions are the context through which works of art are perceived and interpreted
for the first time. On the other hand, exhibitions also portray the artistic dynamics
of the period and make public new artistic trends. Exhibitions are also relevant
in the design area and are a fundamental activity of the institutions related to
art. Based on the doctoral research in progress, this paper will attempt to analyze
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the contribution of exhibitions for the study of Portuguese art from late 50’s to
early 60’s of the 20th century. In 1956, the intervention of the Calouste Gulbenkian
Foundation introduced an unprecedented investment in the artistic field, creating
a new paradigm and context for the exhibition of contemporary art.
Key words: Exhibitions, Art History, design of exhibitions, symbolic and political
values

O objetivo inicial do meu projeto de doutoramento era estudar duas exposições
organizadas pela Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) em Lisboa, em 1957 e 1961.
A importância destas duas mostras é clara: são as primeiras exposições no campo da
arte contemporânea realizadas pela Fundação, tiveram uma organização arrojada,
foram muito visitadas e comentadas e reuniram numa mesma sala gerações e
tendências artísticas diferentes.
A FCG foi criada em 1956, na sequência do legado de Calouste Sarkis Gulbenkian,
falecido no ano anterior, empresário ligado à indústria petrolífera, que constituiu
uma coleção de artes plásticas e decorativas, dominada sobretudo pelos períodos
anteriores ao século xx, e que foi deixada, na sua totalidade, à Fundação, com o
objetivo de esta a manter e mostrar num único espaço.
Quanto ao papel da FCG no campo das artes plásticas contemporâneas, este
estava ainda por definir nos primeiros anos da sua existência. Tendo o testador
apenas indicado as áreas de intervenção da Fundação (artes, ciência, educação
e beneficência), sem apontar, portanto, para iniciativas específicas, coube aos
administradores delinearem um plano de ação.
As Exposições de Artes Plásticas que mencionei no início deste texto, manifestaram,
de certo modo, o programa/ intenções da FCG relativamente à produção artística
contemporânea portuguesa, tendo também ajudado a definir e autonomizar a
atividade do Serviço de Belas-Artes daquela instituição.
Sendo, portanto, uma iniciativa da Fundação organizada apenas um ano após a
sua criação, a I Exposição de Artes Plásticas (EAP), que destacaremos em particular,
e as que lhe seguiram nesses anos iniciais, não podiam deixar de incorporar
uma marca institucional muito forte e, quanto a mim, determinante para a sua
realização.
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Não é possível, por isso, isolar os eventos expositivos que pretendo estudar da
instituição que os organizou e do contexto que marcou a sua constituição. Esta
constatação torna-se óbvia quando analisamos as condições em que a Fundação
foi criada, desde logo, em estreita colaboração com o regime ditatorial português.
A história das exposições vai, por isso, mostrando ligações exteriores ao evento
expositivo, mas que forçosamente o condicionam.
Antes de referir o processo de criação da FCG e o panorama político da época,
que é também relevante para compreendermos o contexto expositivo dos anos 50
e início dos anos 60, gostaria de apontar o facto das exposições serem, cada vez
mais, analisadas como acontecimentos fundamentais para a historiografia da arte
e para a História em geral.
Desde a década de 90 do século passado a análise dos eventos expositivos tem
vindo a assumir um papel cada vez mais relevante na historiografia da arte. Bruce
Altshuler18 e Anna Maria Guasch19 , têm apontado para as exposições de arte como
elementos fundamentais, não só para o estudo da receção da produção artística,
mas também para a análise das próprias obras de arte e, consequentemente, para
a construção da História da Arte.
Estes estudos partem dos conceitos de modernismo e de vanguarda e da ideia de
que estes emergiram e se difundiram a partir de exposições, destacando, por isso,
as mostras que marcaram as diferentes etapas da produção artística. Podemos
considerar, contudo, que estas publicações tocam apenas numa pequena parte do
complexo das exposições. De facto, o panorama artístico é muito mais diversificado
e não se resume às exposições de rutura, que foram sempre casos excecionais.
The Biennial Reader20 foca o «fenómeno» das bienais, remetendo alguns dos
seus textos para os fatores políticos, económicos, diplomáticos que também fazem
parte da organização destes eventos.

18 V. ALTSHULER, Bruce - The Avant-garde in exhibition: new art in the 20th century.
New York: Harry N. Abrams, 1994, e Salon to biennial: exhibitions that made art
history. Bruce Altshuler (ed.). London; New York: Phaidon Press, 2008.
19 GUASCH, Anna Maria - El arte del siglo XX en sus exposiciones, 1945-1995.
[Barcelona]: Ediciones del Serbal, 1997.
20 Esta publicação reune ensaios de referência e as comunicações da Biennial
Conference, que teve lugar em Bergen, na Noruega, em 2009.
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Carlos Basualdo indica o modo como nas bienais convergem estas várias dinâmicas:
«in all these shows, however, diplomacy, politics, and commerce converge in a
powerful movement, the purpose of which seems to be the appropriation and
instrumentalization of the symbolic value of art»21.
A EAP, tinha à partida um objetivo que ultrapassava a mera exposição de obras
de arte. Tratava-se, como se declarava no seu catálogo, de constituir «uma visão
panorâmica do estado actual das artes plásticas em Portugal, constituindo, assim,
um verdadeiro inquérito destinado a esclarecer certos problemas»22.
A FCG pretendia deste modo determinar a sua atuação junto dos artistas
contemporâneos tendo em conta as carências verificadas através da mostra. Por
outro lado, a Fundação apresentava-se, ao mesmo tempo, como entidade que
teria capacidade de alterar e melhorar o panorama artístico português daquela
época. Mas, para além de levar a cabo a sua missão, a Fundação tinha outras
razões para realizar a EAP em tão curto espaço de tempo23.
A criação da Fundação foi muito conturbada. Em primeiro lugar, houve o processo
judicial movido por Nubar Gulbenkian contra a distribuição da herança de seu pai.
Em segundo lugar, Lord Radcliffe of Wermeth (1899-1977), advogado britânico
de Calouste Gulbenkian, que o designara no seu testamento para a presidência
da Fundação, não queria aceitar o cargo sem estabelecer primeiro determinadas
condições, temendo a intervenção do regime ditatorial português na Fundação
e de que esta despendesse grande parte do seu orçamento em Portugal. Lord
Radcliffe insistia, assim, na natureza internacional da FCG.
José de Azeredo Perdigão, advogado e presidente da Fundação, após renúncia de
Lord Radcliffe, que não viu as suas condições satisfeitas, procuraria, no início da
atividade da FCG, afirmar uma identidade própria da instituição, sem, contudo,
entrar em conflito com o Estado e os seus organismos.

21 Basualdo, Carlos – The Unstable Institution. The Biennial Reader. Elena Filipovic,
Marieke Van Hal e Solveig Øvstebø (ed.). Bergen: Bergen Kunsthall; Hatje Cantz Verlag,
2010, p. 129.
22 Exposição de artes plásticas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1957.
23 A organização da I Exposição de Artes Plásticas foi deliberada em 1 de março de 1957,
na quarta reunião do Conselho de Administração, e decorreu em cerca de 9 meses, uma
vez que a inauguração teve lugar no início de dezembro do mesmo ano.
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A EAP foi, por isso, também marcante do ponto de vista do relacionamento de
uma instituição independente financeira e administrativamente, a FCG, com os
órgãos culturais do Estado ligados também à propaganda (o Secretariado Nacional
de Informação - SNI) e ainda com outras instituições que, não sendo diretamente
controladas pelo regime, tinham uma longa atividade (a Sociedade Nacional de
Belas-Artes - SNBA).
Para se diferenciar a Fundação apostou sobretudo na «imagem». Tendo escolhido
as salas da SNBA para organizar a EAP, a Fundação decidiu levar a cabo uma
remodelação das suas instalações, que se encontravam bastante degradadas, e
apostar no arranjo museográfico
É a propósito da primeira grande exposição realizada pela FCG, que Azeredo
Perdigão declara que «tínhamos de fazer novo e melhor»24 por comparação
com as exposições e salões que outras instituições tinham realizado até então.
O presidente da FCG não fala apenas da organização, mas sobretudo do espaço
e arranjo expositivo, isto é, na imagem que se pretendia divulgar. A museografia
era, assim, instrumento de projeção da própria Fundação, tal como a exposição
evocativa da Rainha D. Leonor mostrou de forma clara.
Em 1958 a FCG decidiu organizar outra mostra de grande vulto, que comemoraria
os 500 anos do nascimento da Rainha D. Leonor (1458-1525)25, esposa de D.
João II, mecenas e fundadora das Misericórdias em Portugal. A justificação para a
realização deste evento por parte da Fundação prendia-se com a identificação da
FCG com a ação cultural e benemérita de D. Leonor.
Os recursos dirigidos para esta mostra, a colaboração de uma equipa de arquitetos/
designers encabeçada por Francisco Conceição Silva, que criou uma «cenografia
expositiva», influenciada pelo design italiano, nomeadamente pela obra de Carlo
Scarpa, comprovam o empenho da FCG em construir uma imagem própria, que,
ao mesmo tempo, a identificasse com a sua missão e a distinguisse de outras
instituições e empreendimentos. A exposição evocativa da obra da Rainha D.
Leonor tornou-se, assim, numa criação expositiva inédita, que veio revelar de modo
mais expressivo o contributo da Arquitetura e do Design para a concretização de
exposições temporárias de arte e história.
24 Carta de Azeredo Perdigão dirigida a Pedro Teotónio Pereira [cópia dactilografada].
[Lisboa], 4 de dezembro de 1957, p. 2 de 2. FCG: Arquivo da Presidência – PRES 108.
25 Esta exposição teve lugar em dezembro de 1958 no Mosteiro da Madre de Deus, cujo
restauro, financiado pela FCG, foi propositadamente realizado para este evento.
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A associação do design moderno a um discurso que «presentificava» o passado
em duplo sentido, evocando uma personalidade histórica e associando-a
(subliminarmente) a determinados aspetos do presente, como foi posto em prática
n’ A Rainha D. Leonor, seria mais tarde aplicada noutra exposição evocativa, desta
vez da figura do Infante D. Henrique (1394-1460), o principal promotor da expansão
marítima portuguesa. O quinto centenário da sua morte motivou a realização da
Exposição Henriquina26 em 1960, antecedendo o ano da conclusão da «questão
de Goa», com a invasão pela União Indiana dos territórios ainda dominados por
Portugal na Índia, e o início da guerra colonial em África. Portugal, ao contrário
de outras antigas potências coloniais, mostrava-se irredutível na manutenção dos
seus territórios na Ásia e na África, pelo que esta exposição coincidia com um
programa propagandístico de defesa do império colonial português, manobrando,
assim, a opinião pública interna. Com um dispositivo moderno, de influência
internacional, desenhado pelo arquiteto Frederico George (1915-1994), a
Exposição Henriquina não deixava de se integrar no momento, isto é, na defesa de
um Portugal pluricontinental, revendo os antecedentes históricos e «espirituais»
do império.
As soluções museográficas destas exposições tinham, porém, sido já ensaiadas nas
montagens dos pavilhões de Portugal nas feiras internacionais, que não deixavam
de ter como catalizador a propaganda do país e do regime, mostrando uma imagem
de Portugal modernizado pela via do comércio e da indústria, cabendo às colónias
um papel importante no desenvolvimento do país e na sua identidade.
A apropriação de uma figura histórica e a encenação de um universo iconográfico
que remete para a sua ação, através de obras de arte e documentação, apontam
também para o poder das exposições em propor novas interpretações e discursos
dos objetos artísticos.
No caso da arte contemporânea, porém, as obras de arte apresentam-se sem
qualquer referência prévia, sendo as exposições o primeiro instrumento de
comunicação desta produção com o público e de criação de significado. A estratégia
museográfica tem como principal desafio a novidade dos objetos que pretende
expor.

26 Esta exposição foi organizada pela Comissão Executiva das Comemorações do
Quinto Centenário da Morte do Infante D. Henrique.
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Regressando à exposição mencionada inicialmente, a Exposição de Artes Plásticas,
esta encontrava-se ainda dentro da tradição dos salões artísticos portugueses,
porquanto mantinha a apresentação aberta a todos os artistas e «escolas»,
diferenciando-se, porém, dos salões da época sobretudo pela montagem expositiva.
O percurso da mostra dividia-se em diferentes núcleos através da colocação de
painéis perpendiculares à nave da SNBA. Esses núcleos, não tendo uma temática
determinada, eram constituídos por obras que tinham certa afinidade entre si, o
que permitiu observar na exposição um confronto de tendências e também de
gerações – abstratos, figurativos, modernos e naturalistas. Deste modo, acentuavase o impacto das novas propostas artísticas, contrastando com o que acontecia
nos salões anteriores: «os valores (que os há) não se distinguem naquelas feiras;
não se veem, porque, emaranhando com os amadores (que são quem mais enche
aquelas paredes, e quase todos forjados nas caves do edifício) ficam iguais, não se
distinguem!»27.
Face a uma seleção mais rigorosa e à aparente preferência pela arte moderna,
os artistas excluídos, maioritariamente ligados ao academismo naturalista,
contestaram as escolhas do júri que não defendeu, segundo eles, a expressão
artística tipicamente portuguesa. Mas, por outro lado, as premiações acabaram
por recair em artistas consagrados com produções estabilizadas e reconhecidas
pela opinião pública. O júri, por seu turno, incluía personalidades conceituadas,
mas com sensibilidades artísticas diferentes.
O desejo da FCG ser consensual e, por conseguinte, abranger toda a produção do
período, desde que com certa qualidade, e todas as tendências na sua exposição,
acabou por gerar contradições. A Fundação evitava imiscuir-se nos conflitos
arte moderna/ academismo e figuração/ abstração que então marcavam a cena
artística em Portugal. Mas, no meu entender, a EAP acabou por promover a
institucionalização das novas propostas artísticas do período e a FCG como a sua
principal promotora.
Podemos afirmar ainda que a FCG criou, quer a nível museográfico, quer a nível
institucional, um novo contexto onde a arte contemporânea pôde ser divulgada
e que determinou a atividade das instituições existentes – o SNI criou novos
prémios e fez renascer anteriores para distinguir os artistas contemporâneos. A
EAP estabeleceu também um modelo para a organização de salões artísticos.

27 Manta, Abel - Diário Popular. Quinta-feira à tarde. N.º 57 (9 jan. 1958), p. 6.
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Para concluir e esclarecer melhor estas ideias, gostaria de falar de José de Almada
Negreiros (1893-1970), artista com longa e diversificada carreira, que apresentou
na EAP quatro pinturas que marcaram uma nova etapa na sua obra, passando
da figuração para a associação do raciocínio matemático à produção pictórica.
Traduziam sobretudo uma pesquisa realizada no interior da própria pintura (a
partir dos páineis de Nuno Gonçalves, do século xv, do Museu Nacional de Arte
Antiga), procurando, através de elementos puramente pictóricos e do estudo das
proporções ideais (relação 9/10), traduzir na tela os conceitos de harmonia e
equilíbrio.
No salão expositivo, as telas de Almada ocupavam um dos topos, dominando o
núcleo que ali se exibia, com obras ligadas a um abstracionismo geometrizado e
dinâmico, de Waldemar da Costa, e com as esculturas de Jorge Vieira e de Arlindo
Rocha, de teor também abstrato. No topo oposto pontuava a escultura de Barata
Feyo, Imaculada, criando, deste modo, uma bipolaridade entre as obras mostradas
na exposição. De resto, entre os artistas premiados, Almada foi, com a exceção de
Teresa Sousa na gravura, o único que apresentou obras abstracionistas.
Mas o critério para premiar Almada não estava relacionado com as suas pinturas,
como explicou Azeredo Perdigão: «o mesmo desejo de não conceder prémios
imerecidos em relação à obra exposta, embora o expositor fôsse um artista há
muito consagrado, levou o juri a classificar “hors concours” a obra apresentada
por Almada Negreiros. Efetivamente, a obra exposta não merecia um prémio, mas
Almada Negreiros é, sem dúvida, uma das figuras mais representativas da arte em
Portugal e uma daquelas a quem a cultura artística mais deve»28.
A FCG atribuiu um prémio «extra» não às obras apresentadas por Almada, mas
ao seu prestígio, manifestando uma vez mais uma atitude ambígua face à arte
contemporânea. De facto, as telas Relação nove/dez, Quadrante I, O ponto de
Bauhütte, A porta da harmonia, todas datadas de 1957, foram apenas adquiridas
pela FCG em 1983, no mesmo ano em que inaugurou o seu Centro de Arte Moderna.
Segundo o crítico e historiador de arte José-Augusto França, o facto de Almada
ter concorrido à exposição depois do prazo limite e com o número de obras
que ultrapassava o estipulado pela organização, serviu de pretexto para a não
atribuição do Grande Prémio da Pintura: «na dúvida sobre o valor real das obras
apresentadas, o júri reflectia a opinião geral diante do que pôde considerar-se um
“escândalo artístico”...»29.
28 Carta de Azeredo Perdigão dirigida a Pedro Teotónio Pereira. Lisboa, 26 de dezembro
de 1957, p. 4 de 5. FCG: Arquivo da Presidência – PRES 108.
29 FRANÇA, José-Augusto - Almada: o português sem mestre. Lisboa: Estúdios Cor, 1974,
p. 168.
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Relativamente à questão da institucionalização das novas propostas artísticas
que vinham sendo trabalhadas ao longo da década de 50, o caso das telas de
Almada Negreiros é paradigmático. Apesar de subliminarmente marginalizadas,
elas foram apresentadas a um público mais alargado do que os salões e exposições
que vinham sendo realizados poderiam atrair. A EAP pontenciou também que
o artista as explicasse numa conferência em janeiro do ano seguinte, que fez
«escândalo». A polémica que se gerou em torno da exposição e da seleção de
artistas, particularmente nos jornais, permitiu também divulgar as principais
questões que dominavam a cena artística.
Para a História da Arte atingiu-se um ponto de chegada, com a ampla divulgação
das novas gerações e propostas, mas também um ponto de partida, em que os
eventos artísticos e a postura dos próprios artistas, agora também beneficiados com
as bolsas para o estrangeiro atribuídas pela FCG, teriam que ser reequacionados.
Nikias Skapinakis, artista e crítico, temia que a FCG, viesse trazer consequências
negativas para o meio artístico português, nomeadamente na organização deste
tipo de iniciativas: «o primeiro risco que nos parece inerente aos propósitos da
Fundação é, pura e simplesmente, o fim das Exposições organizadas pelos artistas
e pelas colectividades que tenderão a descansar a sua actividade e a aguardar as
iniciativas da Fundação; […]. Razão evidente: o anunciado propósito da atribuição
de bolsas e prémios e de aquisições. Quer dizer, a actividade cultural da Fundação
será centralizadora em vez de descentralizadora como interessaria que fosse»30.
A História da Arte em Portugal da segunda metade do século xx é indissociável da
ação da FCG no campo das artes plásticas. Cumprindo, como vimos, uma agenda
própria, a Fundação veio marcar e modificar a produção artística portuguesa
através das suas exposições e das bolsas e apoios que foi atribuindo. A EAP foi
a primeira iniciativa da FCG nesta área e uma antevisão do futuro da arte em
Portugal, positiva, tendo muitos considerado a FCG um milagre face à apatia do
regime, ou negativa, segundo Skapinakis. Deste modo, não podemos olhar a EAP
apenas como uma exposição – trata-se de uma manifestação institucional dentro
de um contexto específico. Resta-nos questionar se a própria exposição não pode
assumir o mesmo valor simbólico do que os objetos artísticos.

30 N. S. [Nikias Skapinakis] - A Fundação Gulbenkian e as artes plásticas. arquitectura.
N.º 59 (1957), p. 43.
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Adaptação do método prosopográfico para construção de
trajetórias de coleções de objetos
Maria Alice Ciocca De Oliveira y Marcus Granato
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Resumo: Este trabalho apresenta o uso da abordagem prosopográfica para a
construção da trajetória da formação da Coleção de Objetos de Ciência e Tecnologia
do Observatório do Valongo, Rio de Janeiro, Brasil.
As informações sobre os objetos tiveram como fio condutor questões
preestabelecidas, respondidas através da pesquisa bibliográfica, documental e
das marcas encontradas nos próprios objetos. Os dados coletados compuseram
um quadro cuja análise possibilitou a inter-relação entre os tópicos e os objetos,
gerando resultados que somados as informações sobre a Instituição e aos contextos
pelos quais os objetos passaram, permitiu a construção da trajetória da formação
da coleção.
Palavras Chaves: Coleções, Prosopografía, Museologia, Observatório do Valongo
Abstract: This paper presents the use of prosopographical approach for the
construction of the trajetory of formation of the collection of objects of Science and
Technology from Observatory Valongo, Rio de Janeiro, Brazil. From pre-established
questions, answered through literary and documentary survey, together with
marks found in the objects themselves, it was possible to construct a data set that
formed the basis for this work. The data analysis enabled the inter-relationship
between the topics and objects, generating results that added to the information
about the institution and the contexts in which objects passed through allowed the
construction of the trajectory of the formation of the collection. The adaptation
of the prosopographical methodology ad the typical procedures of museological
documentation have produced good results and were fundamental in the study
presented here.
Key-words: Collections, Prosopography, Museology, Valongo Observatory
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Introdução

As peças que compõem a Coleção de Objetos de Ciência e Tecnologia (C&T)
do Observatório do Valongo (OV) possuem marcas adquiridas ao longo de suas
existências, que as transformam em portadores de valores que vão além daqueles
ligados à sua materialidade. São marcas que, quando exploradas, mostraram as
práticas, representações, conhecimentos e técnicas utilizadas no ensino e nas
pesquisas realizadas no Observatório, assim como, os vestígios que influenciaram
a formação da identidade do grupo, pontes entre o passado e o presente do ensino
da Astronomia no Brasil. O conhecimento dessas marcas possibilitou construir a
história de seus objetos e a trajetória da formação da coleção, além de caracterizálo como patrimônio de C&T brasileiro e permitir a compreensão de uma parte da
história do ensino da Astronomia no Observatório e, conseqüentemente, no Rio
de Janeiro, que era pouco conhecida.

A coleção

A Coleção de C&T do OV se caracteriza como uma coleção histórica de ensino
e pesquisa. É constituída por instrumentos, “apparatus” e acessórios científicos
fabricados nos séculos XIX e XX que foram utilizados nas aulas práticas no
Observatório do Valongo, Instituto da Universidade Federal do Rio de Janeiro
que, até a década de 1950, era denominado Observatório Astronômico da Escola
Politécnica. Fundado em 1881, sua principal missão era a de ser utilizado para o
ensino, da Astronomia e da Geodésia, dos alunos da Escola. Ficava inicialmente
localizado no Morro de Santo Antonio (Figura 1), até ser transferido, na década de
1920, para a Chácara do Valongo, no Morro da Conceição, ambos localizados no
centro da cidade do Rio de Janeiro, Brasil.
A Coleção é composta por cerca de 300 objetos e abrange as áreas de Astronomia,
Geodésia, Topografia, Química e Fotografia. Entre os seus objetos encontram-se
lunetas, pêndulas, comparador e medidor de placas siderais, cronógrafos e muitos
acessórios como objetivas, oculares e filtros. Forma um conjunto que se divide em
dois grupos, de acordo com a sua atuação na história da instituição.
Um grupo é formado por objetos fabricados no final do século XIX e início do
século XX. Foram, em sua maioria, importados da Europa, com poucas, porém
importantes, exceções de objetos fabricados no Brasil, como a luneta equatorial
fabricada pela Oficina José Hermida Pazos. O outro grupo é formado por objetos
fabricados após a década de 1950, que, na sua maioria, são objetos fabricados
pela firma Carl Zeiss, adquiridos por um convênio entre o Brasil e as Repúblicas
Democrática Alemã e Popular da Hungria (BRASIL, 1969), que ficou conhecido
como Acordo MEC/Leste Europeu31.
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A construção da trajetória da formação da coleção

Procedimentos metodológicos
Reunidos na coleção como testemunhos, esses objetos tornaram-se documentos,
fontes de informação para a construção da trajetória da formação da Coleção,
como também, de parte da história do ensino da Astronomia no Observatório.
Entretanto, para isso, precisava-se conhecer e compreender o uso e os contextos,
principalmente das práticas e da idéias científicas, assim como, dos demais
contextos, pelos quais tinham passado.
A busca das informações, apontadas pelas marcas deixadas pelos objetos da
Coleção, foi orientada pela biografia cultural das coisas (Kopytoff, 2008; Alberti,
2005) e pela proposta, apresentada por Jim Bennett, de se fazer uma abordagem
prosopográfica no estudo sobre coleções, isto é, de se fazer uma biografia coletiva,
um estudo do conjunto com base na trajetória pelos quais os objetos tenham
passado. Dando ênfase não só as suas trajetórias individuais, mas, também, as
informações levantadas referentes às relações e mudanças, sociais, econômicas,
políticas e científicas, que as instituições detentora dos objetos passaram. Relações
e mudanças que conseqüentemente influenciaram na formação da coleção a qual
ele pertence.
Esta proposta se mostrou adequado ao estudo da Coleção dos objetos de C&T do
OV devido às coincidências entre as particularidades observadas na Coleção e as
possibilidades de uso da abordagem proposta.
A prosopografia ou biografia coletiva é um método de pesquisa que investiga as
pontos comuns do passado de um grupo através do estudo coletivo de suas vidas
(STONE, 1971, p.46), possui entre suas características a da possibilidade de se
trabalhar com a escassez de dados sobre os indivíduos de um mesmo grupo. Dados,
que apesar de insuficientes, após serem levantados, reunidos e inter-relacionados,
obedecendo a um critério sistemático, como questões preestabelecidas, mostram
significados reveladores de padrões que influenciaram os processos históricos
(VERBOVEN, CARLIER E DUMOLYN, 2007, p.36).

31 BRASIL. Decreto-lei nº 861 de 11 de setembro de 1969. Autoriza a contratação de
empréstimos externos, no valor global equivalente a U$$30.000.000,00 em moedaconvênio, para aquisição de equipamentos e materiais de ensino na República Democrática
Alemã e República Popular da Hungria, e dá outras providências. Senado Federal.
Portal Legislação. Disponível em: http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.
action?id=94452. Acesso em: 30 de mai. 2010.
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A coleção de C&T do OV apesar da escassez de dados sobre grande parte dos objetos
possuía similararidades, de origem, área do conhecimento e uso, que possibilitaram
uma perspectiva comparativa e uma interpretação qualitativa necessárias para
a realização das inter-relações entre os poucos dados sobre os componentes
do grupo. Trazendo, através dos resultados obtidos, os esclarecimentos sobre
aquisições, usos e perdas dos objetos da Coleção, compondo a formação de um
conjunto de informações muito superior ao que foi levantado como base para o
estudo.
Como fio condutor para o levantamento dos dados foi usado o procedimento
metodológico da própria prosopografia que é semelhante ao da biografia
individual, elaboração de questões. Entretanto, nesta abordagem os dados
levantados são analisados em busca de características comuns aos indivíduos que
compõem o grupo, criando padrões de relação entre os dados coletados que, por
vezes, são esparsos, variados e controversos, mas, que ao serem analisados à luz
das indagações, demonstram os percursos e os traços comuns aos elementos do
grupo, proporcionando um conhecimento mais completo do grupo.
Para o estudo dessa coleção foram elaboradas questões sobre os aspectos
funcionais e contextuais dos seus objetos, essenciais para o entendimento da
formação da coleção e de um quadro, que possibilitou o conhecimento sobre a
trajetória da formação da coleção e da instituição. Foram elas: Qual a data da
fabricação do objeto?; Quem foi o fabricante?; Qual a função do objeto?; Qual o
tipo de objeto?; De quais pesquisas e ensino práticos que o objeto participou?;
Qual(is) a(s) função(ões) do objeto na(s) pesquisa(s) ou ensino prático?; Foi
utilizado com fins técnicos?; Com fins pedagógicos?; Qual foi a duração da sua
utilização?; Quais os temas científicos e disciplinas em que foi utilizado? e Qual a
articulação com os programas de estudos?
As respostas dessas questões foram dadas através de documentos bibliográficas e
documentos arquivísticos de caráter administrativo, institucional e didático, entre
eles, atas, relatórios, ofícios, artigos científicos, fotos, currículo das disciplinas.
Foram pesquisados no Arquivo Nacional, no Museu da Escola Politécnica; nas
Bibliotecas: Nacional, da UFRJ e do Observatório do Valongo; no Protocolo Histórico
da Escola Politécnica, no Arquivo Geral da Cidade, na Divisão Patrimonial da UFRJ
e em arquivos eletrônicos, onde foram localizados cerca de mil documentos com
informações relevantes para a pesquisa, de um conjunto inicial de milhares de
documentos ligados à Escola Politécnica e ao Observatório.
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Após a coleta dos dados, eles foram analisados com a finalidade de formar um
cenário que permitisse a visualização das inter-relações entre eles. Para isso
foi formado um quadro, conforme o exemplo em anexo, reunindo os dados
referentes aos aspectos intrínsecos e extrínsecos dos objetos, respectivamente
informações inerentes ao próprio objeto e ao seu uso e as suas articulações com o
ensino e a pesquisa no Observatório, assim como, as informações sobre as fontes
de referência dos dados apresentados. Os cabeçalhos que formaram as colunas
foram elaborados a partir das questões estabelecidas procurando agrupar as
respostas encontradas. Finalizando o quadro, a última coluna indica as fontes das
referências consultadas.
Após o preenchimento das informações no quadro, a análise dos dados possibilitou
a inter-relações entre os tópicos e os objetos, gerando resultados que somados as
informações sobre a Instituição e aos contextos pelos quais os objetos passaram,
permitiu a construção da trajetória da formação da coleção. A análise contribuiu
para o esclarecimento não só da aquisição e uso dos objetos da coleção citados nos
documentos, mas, também, daqueles que não possuíam referências nas fontes de
informação consultadas. As similaridades entre os objetos, principalmente pelo
tipo, função e uso, permitiram o conhecimento, ainda que sugestivo, do motivo
pelo qual os objetos que possuíam pouco ou nenhum dado estarem presentes na
coleção.
A aplicação dessa abordagem trouxe a possibilidade de se conhecer mais do que
algumas informações sobre seus objetos. Ao construir a formação da coleção,
estudando a coleção como um conjunto, ficou clara a influência exercida na sua
trajetória pelos contextos nos quais os objetos passaram, fossem esses referentes
ao uso que tiveram ou ao destino que seguiram, individualmente ou em grupo.
Contextos que, muitas vezes, foram determinados pelo caminho trilhado pela
instituição a que pertenciam. O conhecimento dessas informações mais do que
oferecer subsídios para narrativas que possam ser usadas como comunicação entre
espectador e o objeto, formou um quadro que traduziu a trajetória da formação
da coleção.
A história de cada um dos objetos pertencente ao OV não pode ser reconstituída
individualmente. No entanto, a dinâmica que envolveu as suas presenças e
ausências na coleção proporcionou o conhecimento de parte de suas trajetórias,
permitindo a compreensão do caminho percorrido por eles até se tornarem
parte da coleção. Dessa forma, constituiu-se a trajetória da formação da coleção,
destacando-se seus momentos singulares e as correlações entre objetos (presentes
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e ausentes na atualidade) e fatos dos quais participaram. Conforme alguns
exemplos apresentados a seguir.

A trajetória da formação da coleção

Devido à dificuldade de informações sobre os objetos da Coleção, dados como,
datas, nomes de fabricantes, carimbos e placas, gravados nos objetos são essenciais.
Para algumas peças da coleção essas identificações foram fundamentais.
Por exemplo, a data de 1910, gravada no telescópio T. Cooke & Sons, foi determinante
para a identificação do processo de solicitação de sua compra, chegada e instalação
no observatório. A data gravada no próprio objeto confirmou que os documentos
encontrados sobre um telescópio T. Cooke & Sons eram referentes ao telescópio
pertencente à coleção. Um documento de 1907, com a solicitação de informações
ao fabricante T. Cooke & Sons foi o registro que deu início à trajetória desse
objeto no Observatório. Posteriormente, outras informações complementaram
parte de sua trajetória, como as encontradas no Diário Oficial e nos Relatórios da
Diretoria da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, de 1908, sobre a liberação de
verba para a compra de um telescópio do mesmo tipo e, entre 1908 e 1910, dados
sobre a construção de uma torre para a instalação de um telescópio e, ainda em
1910, dados sobre a chegada e instalação de uma equatorial T. Cooke & Sons no
Observatório.
Outro exemplo importante é o da luneta Pazos, da qual só se sabe que foi fabricada
pela Oficina de José Hemida Pazos32 em 1880, porque essas informações estão
gravadas no objeto. Esta data, por ser de um ano antes da fundação do Observatório,
abre a possibilidade de que esse instrumento tenha sido um dos primeiros a ser
adquirido para a instituição, informação que apesar de não ser confirmada, se
complementa com um recibo33 referente à venda de uma luneta semelhante, em
1880, à Escola Politécnica para uso nas aulas práticas dos alunos.

32 Telescópio equatorial, com lente de 12cm, fabricada em 1880 no Rio de Janeiro,
pelas Officinas de Óptica e Instrumentos Scientíficos de José Hermida Pazos. Esta oficina
foi fundada em 1847, por José Maria dos Reis, e obteve reconhecimento através de
premiações de instrumentos obtidas em exposições nacionais e internacionais. Com a
morte de José Maria dos Reis em 1875, José Hermida Pazos foi o seu sucessor na direção
do estabelecimento. Esta luneta, em bom estado de conservação, faz parte do conjunto
de instrumentos que pertenceram à Escola Politécnica e está instalada em um pavilhão
próprio, construído na década 1920. (FREITAS FILHO, 1986)
33 Recibo manuscrito de 24 de julho de 1880 que acusa a compra de uma luneta
astronômica no valor de 760$000 (setecentos e sessenta mil réis) (AN - IE3 82).
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As informações encontradas nos documentos também foram muito importantes
para responder às questões estabelecidas, como também, para levantar dados
sobre objetos dos quais não se tinha informação, como por exemplo, os acessórios
ou objetos que eram partes de um conjunto. A análise das notas de compra,
relatórios de pesquisa, artigos e trabalhos científicos, ofícios administrativos,
currículos, inventários, entre outros documentos, esclareceu o uso desses objetos,
como as máquinas fotográficas, as vidrarias de laboratório, os chassis de placas
fotográficas, peças importantes no desenvolvimento das atividades de ensino e
pesquisa no Observatório, principalmente entre as décadas de 1970 e 1990. Desse
período é importante citar um conjunto de equipamentos usados para pesquisas
astrográficas, composto por um telescópio astrométrico, instalado no Observatório
de Capricórnio, em Campinas34, um comparador de placas siderais Blink e um
aparelho de medição de coordenadas (coordenatógrafo) modelo Ascorecord,
peças da Coleção, adquiridos pelo Acordo MEC/Leste Europeu, cujo uso resultou
em trabalhos acadêmicos e científicos publicados.
Aos poucos, durante o processo de pesquisa cada objeto recebia uma explicação
e se incorporava como elemento real da Coleção. Mesmo aqueles que estavam
na coleção, mas não eram os citados nos documentos. A semelhança dos tipos
de objetos citados nos documentos com os que são parte da coleção contribuiu
para o conhecimento sobre seu possível uso. Por exemplo, os instrumentos
citados nas planilhas usadas nos exercícios das aulas práticas do Observatório, no
Morro de Santo Antonio, na década de 1920, teodolito, cronômetro, barômetro e
termômetro que, apesar de não serem os que estão na coleção, elucidaram o uso
que esses tipos de instrumentos tinham, exemplificando, assim, o uso dos objetos
semelhantes que estão incluídos na coleção. Esse conhecimento, sobre para quê
os objetos eram usados e como eram usados, foi fundamental para construir a
trajetória da formação da coleção.

34 Devido à falta de condições apropriadas, tanto atmosféricas quanto do terreno, esse
equipamento não pode ser instalado no OV. Foi enviado para Campinas, SP, Brasil, onde
foi construído um prédio para recebê-lo no “Pico das Cabras”, uma região favorável que
foi considerada favorável para a instalação, que foi realizada a partir de um convênio
entre a UFRJ, a Prefeitura de Campinas, a UNICAMP e PUCC, estabelecendo um Programa
de cooperação técnico-científica, principalmente em pesquisas astrométricas.

[119]

Asensio, Lira, Asenjo & Castro (Eds.) (2012) SIAM. Series Iberoamericanas de Museología.Vol. 6.

Considerações finais

Conforme a pesquisa avançava, cada objeto ou grupos de objetos da coleção
recebiam explicações que os confirmavam como participantes das atividades
realizadas no Observatório. Durante o processo de construção da trajetória da
coleção foi interessante compreender que o mais importante não era provar que
um objeto da coleção era o que estava citado nos documentos, mas perceber
que as informações os caracterizavam como itens reais daquela coleção, não só
pelo seu uso, mas, principalmente, por terem sido importantes na construção da
identidade institucional e elementos ativos no desenvolvimento da C&T brasileira.
A construção da trajetória da formação da coleção permitiu identificar várias
etapas pelas quais os objetos passaram. De úteis a obsoletos e abandonados, até
serem percebidos como reflexo de um passado que precisava ser recuperado,
quando foram então reunidos e tratados transformaram-se em testemunhos
reconhecidos das práticas realizadas no Observatório.
Os esforços que levaram à formação da coleção permitem vislumbrar, no
âmbito da Museologia, a sua transformação, futuramente, de coleção coleção
museológica. Quando, então, as informações obtidas sobre os objetos da coleção
possam ser usadas para a construção de narrativas sobre o ensino da Astronomia
em exposições abertas ao público.
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Anexo

Quadro de inter-relação dos objetos da “Coleção de objetos de C&T do Observatório
do Valongo” (modelo)
Registro	
  OV	
  
	
  

Dados	
  sobre	
  a	
  
fabricação	
  do	
  
objeto	
  (nome,	
  
fabricante,	
  
local	
  e	
  data)	
  

Luneta	
  
Cooke	
  
OV	
  2008/146	
  

Luneta	
  
Equatorial	
  
Fabricante:T.	
  
Cooke	
  &	
  Sons	
  
Origem:	
  
Londres,	
  
Inglaterra	
  
Período:	
  Séc.	
  
XX	
  (1910)	
  
300	
  mm	
  de	
  
diâmetro	
  
5500	
  mm	
  de	
  
distância	
  
focal	
  
	
  
	
  

Astrometria	
  
OV	
  2008/149	
  

Medidor	
  de	
  
Placas	
  
Ascorecord	
  
Fabricante:	
  
Carl	
  Zeiss	
  
Origem:	
  Jena,	
  
Alemanha	
  
Período:	
  Séc.	
  
XX	
  
Dimensões:	
  
alt.:	
  0,95m	
  
diâm.:	
  1,07m	
  

	
  

	
  

Relação	
  e	
  uso	
  
do	
  objeto	
  no	
  
ensino	
  e	
  na	
  
pesquisa	
  (aula	
  
prática,	
  
projetos,	
  
pesquisa)	
  
Aula	
  prática	
  
Projeto	
  e	
  
pesquisa	
  –	
  
Programas	
  
internacionais	
  
de	
  observação	
  
e	
  Pesquisa	
  
Astronômica	
  
para	
  registros	
  
fotográficos.	
  
Observatório	
  
Federal	
  de	
  
Zurich,	
  Royal	
  
Grenwich	
  
Observatory	
  e	
  
Yale	
  University	
  
Técnica	
  
Instrumental	
  I	
  
-‐	
  1984	
  
	
  

Tópico	
  (s)	
  
relacionado	
  (s)	
  ao	
  
seu	
  uso.	
  

Produção	
  
Científica	
  

Objetos	
  de	
  uso	
  	
  inter-‐
relacionado	
  

Local	
  
em	
  que	
  
foi	
  
usado:	
  

Descrição	
  e	
  
montagem	
  e	
  
manejo;	
  
astronomia	
  
instrumental;	
  
determinar	
  erros,	
  
tempo,	
  azimuth;	
  
Observação	
  –	
  
satélites	
  e	
  
crateras,	
  (júpiter,	
  
saturno	
  e	
  lua)	
  
Fotografias	
  
astronômicas;	
  
Observações	
  
visuais,	
  
fotográficas,	
  
fotométricas,	
  
espectroscópicas,	
  
termoelétricas	
  e	
  
polarimétricas	
  
Registros	
  
fotográficos:	
  
fotosfera	
  solar,	
  
superfície	
  lunar,	
  
superfícies	
  
planetárias,	
  
eclipses	
  do	
  sol	
  e	
  da	
  
lua,	
  observações	
  
micrométricas	
  de	
  
estrelas	
  duplas	
  e	
  
astrometria	
  
meridiana,	
  
registro	
  de	
  
ocultações	
  de	
  
estrela	
  pela	
  lua	
  e	
  
de	
  posição	
  de	
  
cometas	
  
	
  

Estudos	
  sobre	
  
manchas	
  
solares;	
  
satélites	
  de	
  
Júpiter;	
  
ocultações	
  de	
  
estrelas	
  pela	
  
Lua;	
  
Astrometria	
  
Fotografias	
  e	
  
registros	
  
fotográficos	
  de	
  
fenômenos	
  
ocorridos	
  no	
  
RJ	
  –	
  eclipses	
  
total	
  e	
  parcial	
  
da	
  Lua	
  e	
  do	
  Sol	
  
Observações	
  
sobre	
  o	
  trâsito	
  
do	
  planeta	
  
Mercúrio	
  pelo	
  
Sol	
  
Modelo	
  
interpretativo	
  
da	
  progressão	
  
da	
  sombra	
  
num	
  eclipse	
  
total	
  da	
  Lua	
  

Cronógrafo	
  
Equipamento	
  e	
  
material	
  fotográfico	
  
Micrômetro	
  filar	
  de	
  
posição	
  
Cronômetro	
  de	
  fita	
  

EP	
  
OV	
  

Aula	
  prática	
  
Pesquisa	
  
astrométrica	
  
Projetos	
  
Astrometria	
  II	
  

Fotografia	
  
astronômica	
  
Fotometria	
  
(Placas	
  
astrográficas)	
  
	
  

Anuário	
  
Geociências	
  
1995	
  v.18	
  
(CAMPOS)	
  
	
  

Microdensitrômetro	
  
para	
  Placas	
  	
  
Astronômicas	
  
Comparador	
  de	
  
Placas	
  Siderais	
  Blink	
  
Registrador	
  Gráfico	
  
do	
  
Microdensitômetro	
  
Telescópio	
  
astrométrico	
  
	
  
	
  

OV	
  

Documento(s)	
  
consultado(s)	
  	
  
referente	
  (s)	
  ao	
  
objetos	
  da	
  coleção	
  ou	
  
u	
  inter-‐relacionado	
  ao	
  
seu	
  	
  uso	
  (**)	
  

Data	
  (	
  1910)	
  gravada	
  
no	
  objeto;	
  
Ofício	
  de	
  28-‐11-‐1907	
  
Ofício	
  manuscrito	
  de	
  
23-‐7-‐1908;	
  
Ofício	
  de	
  22-‐1-‐1909;	
  
Ofício	
  de	
  9-‐2-‐1910.	
  
Relatórios	
  EP	
  –	
  1908,	
  
1909,	
  1910.-‐	
  
Diário	
  Oficial	
  de	
  13-‐5-‐
1908,	
  9-‐6-‐1908,	
  8-‐8-‐
1908,	
  6-‐1909;	
  10-‐
1910,	
  8-‐1911.	
  
Demonstração	
  dos	
  
serviços	
  –	
  
transferência	
  –	
  30-‐6-‐
1926.	
  
Fundo	
  Amoroso	
  Costa;	
  
Boletins	
  do	
  OV	
  –	
  1-‐6;	
  
Contribuições	
  do	
  OV	
  –	
  
séries	
  I	
  a	
  III.	
  
Livro	
  de	
  freqüência	
  do	
  
alunos	
  1896-‐1934.	
  
Livro	
  de	
  freqüência	
  
31-‐1-‐1917,	
  2-‐2-‐
191723-‐05-‐1917,	
  6-‐7-‐
1917.	
  Inventário	
  e	
  
listas	
  de	
  1911,	
  1920,	
  
1957	
  
Lista	
  1957-‐	
  CBPA	
  
Currículo	
  1960	
  –	
  
Boletim	
  do	
  OV	
  n.1	
  
Currículo	
  –	
  1963,	
  
1968,	
  1975,	
  1984,	
  
1994.	
  
Relatório	
  de	
  
[atividades]19-‐9-‐1962	
  
Contribuições	
  do	
  OV	
  –	
  
Série	
  I,	
  II	
  e	
  III	
  –	
  1966-‐
1972	
  
Boletim	
  OV	
  n.1-‐5	
  
(1960-‐1966)	
  
Decreto-‐Lei	
  n.	
  861	
  –	
  
11-‐9-‐1969	
  –	
  Acordo	
  
MEC/Leste	
  Europeu	
  
Termo	
  de	
  
Responsabiblidade	
  -‐
1971	
  
Relatório	
  Delhaye	
  –	
  
1972	
  
Relatório	
  OV-‐	
  1973	
  
Currículo	
  –	
  1975,	
  
1984,	
  1994	
  
Ofício	
  OV	
  1976	
  
Telescópio	
  
Astrométrico	
  –	
  1984	
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Resumo: Neste artigo procuramos expor as dinâmicas económicas, políticas e
sociais que levaram à criação de um museu da cidade em Setúbal (Portugal). A sua
concretização resulta de um equilíbrio frágil de vontades de diversas instituições,
com objectivos distintos e chefiados por elites beligerantes, que digladiavam-se
pela conquista da hegemonia e domínio total da cidade.
Abstract: In this paper we try to expose the economic, political and social
dynamics that resulted in the creation of a city’s museum, in Setúbal (Portugal).
Its materialization results of a thin balance between distinct institutions, with their
own aims, leaded by belligerent elites that fought for the conquest of hegemony
and total dominion of this city.

O pano de fundo

A afirmação do primado cientista, no caso português, nasce com o liberalismo
político, no início do Século XIX. Aos poucos, as elites intelectualizadas vão
revelando um fascínio pelo experimentalismo científico, sendo que tal se torna
claramente evidente na denominada geração de 70. Antero de Quental, Eça de
Queiroz, Leonardo Coimbra, Oliveira Martins e Alfredo Pimenta, entre outros,
representam essa geração, arejada e europeísta, que troça de Darwin e da sua raiz
simiesca, mas que adopta a cartilha evolucionista contra o ultramontismo religioso
ainda bem vivo, defensor do criacionismo. Apesar de Portugal não ter sido palco
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de grandes polémicas devido a estas duas visões e explicações do mundo, não nos
devemos deixar iludir, pois a revolta da Maria da Fonte, imitada um pouco por todo o
território, revelava um país ainda profundamente dividido entre uma mentalidade
urbana, industrialista, democrática, meritocrática e desenvolvimentista em conflito
com uma mentalidade rural, pré-industrial, baseada no sangue e nas tradições.
A guerra civil que opôs estas mundividências em conflito terminara em 1834 após
oito anos de ímpeto fratricida, mas isso não passara de um prelúdio da contenda,
que se digladiava em planos mais concretos da existência. Essa elite, urbana e
intelectualizada, naturalmente vai pender, em clara maioria, para o republicanismo
que começa a despontar na década de 80 do Século XIX. O Rotativismo governativo
e parlamentar monárquico dava mostras evidentes de cansaço, incapaz que estava
de suprir as necessidades elementares da população portuguesa. À sombra das
cidades do litoral, o operariado começa a organizar-se em torno das ideologias
anarco-sindicalistas, socialistas e comunistas, exigindo melhores condições de
vida. As novas elites industrialistas concentram-se, com os intelectuais e cerram
fileiras no Partido Republicano Português.

O museu de Setúbal como reivindicação política republicana

O final da monarquia é um período fértil em conflitos sociais e em questionar os
paradigmas civilizacionais. Os campos de combate entre as distintas ideologias e
concepções do poder, dá-se muito para lá das urnas em dias de eleições, prolongase também para os campos da educação e da história. Setúbal tem papel importante
nesse combate, sendo que cedo se revela tendencialmente republicana e inclinada
às correntes anarco-sindicalistas e socialistas.
Na segunda metade do Século XIX vai surgir, em Setúbal, um novo tipo de indústria
que abalará não só a economia, mas também a demografia e a composição social
– essa é a indústria conserveira. Contingentes migratórios muito significativos,
oriundos tanto do Norte como do Sul do país aqui confluem, com vista ao trabalho
da pesca, no caso masculino e na indústria das conservas, no caso feminino. A
área ocupada de Setúbal excede e rompe a linha das muralhas da Restauração.
Os armadores das embarcações piscatórias e os donos de fábricas criam o Bairro
Salgado e os morros oriental e ocidental da cidade enchem-se de habitações
precárias destes imigrantes pobres, em verdadeiros bairros de lata.
O poder da antiga aristocracia, assente na posse da terra e na exploração das
marinhas, conservadora e monárquica, vê o seu poder diminuído com as baixas
de produção e confronta-se com uma nova aristocracia, industrial e urbana,
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vanguardista e republicana, que possui poder financeiro para a confrontar. O
choque entre as antigas e novas elites é inevitável, bem como, nas miseráveis
condições de vida dos pescadores e das operárias, também é natural que as
novas teorias anarco-sindicalistas e marxistas se ateiem muito rapidamente. Vivese um clima quase marcial nesta nova Setúbal do final de Oitocentos e dealbar
de Novecentos. Esta nova elite, na maior parte dos casos, recém-chegada a
Setúbal, como forma de legitimar-se, dentro da estratégia republicana, alia-se aos
intelectuais e concentram-se em volta de dois periódicos, o O SUL, de duração
efémera e O ELMANO, periódico notável a todos os títulos. É através destes
meios de comunicação que vão fazer ouvir as suas perspectivas e oferecer novas
soluções. É com este horizonte que podemos observar o que estes periódicos
dizem e afirmam da autarquia.
A 2 de Outubro de 1897, institui-se um museu dentro da Biblioteca Municipal, a
partir da doada colecção de numismática de Barbuda Cabral. A atitude é louvada
junto da opinião pública, contudo, O ELMANO deixa o aviso para que esta iniciativa
não se resuma a este núcleo. A 23 de Setembro de 1899, o museu passa para os
Paços do Concelho, onde ocupa uma sala. A autarquia inicia os seus esforços para
recuperar o espólio da Sociedade Arqueológica Lusitana, mas entre 1899 e 1905
não obtém qualquer resultado. Não é de crer que o esforço tenha sido profundo,
mas permitiu capitalizar os herdeiros dos fundadores para o lado republicano.
A Sociedade Arqueológica Lusitana, foi a primeira associação arqueológica do país
(Martins, A. C. 2003; Machado, J. T. 1987). Durante sete anos desenvolveu diversas
campanhas de escavação em Tróia. Anos mais tarde, depositam os materiais
recolhidos na Sociedade Nacional de Belas-Artes, com o objectivo de os devolver a
Setúbal assim que fosse criado um museu. Quando a Câmara Municipal reclama a
colecção, esta já não é devolvida, mercê da influência de José Leite de Vasconcellos,
fundador e director do Museu Nacional de Arqueologia, que muito se interessou
por esta (Carvalho, J. C. A, 1890). As notas coligidas por Fernando Castelo-Branco,
nos anos de 1960, junto dos arquivos do Museu Nacional de Arqueologia, dão
novas pistas sobre este processo, bem como reforçam as nossas lacunas sobre
o mesmo (Neto, J. L, 2011). O Museu Nacional de Arqueologia afirma que este
espólio não faz parte das suas colecções. Trata-se de mais um assunto que teima
em permanecer em aberto, mas que foi decisivo à época.
Por esta altura a pressão da opinião pública era enorme sobre a autarquia e,
com a publicação da abertura do Museu de Alcácer do Sal (Serrão, E. C., 1964),
num espaço unicamente destinado a ser instituição museológica, a 18 de Janeiro
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de 1905, apadrinhado por Leite de Vasconcelos e criado por Francisco Galamba
e Joaquim Correia Baptista, o escândalo estala, pelo menos nalguns periódicos
locais. Aliás, o facto da primeira campanha de conservação e restauro promovida
pela autarquia, em 1904, no pelourinho, ter sido apelidada de um mero avivar das
letras e instalação de um gradeamento de protecção no monumento, já deixava
adivinhar animosidade. O porquê desta animosidade é bastante interessante, pois
trata-se de um conflito museal pela hegemonia e legitimidade cultural da cidade,
saldando-se numa clamorosa derrota por parte dos dirigentes da autarquia, que
eram monárquicos. De facto, um movimento saído do Clube Setubalense, em
1901, vem gerar uma comissão constituída por Ana de Castro Osório, Paulino
de Oliveira, João Carlos Botelho Moniz, Manuel Maria Portela, Luís Teixeira de
Macedo e Castro, António Carlos da Costa Botelho Moniz, António Inácio Marques
da Costa, Francisco Paula Borba e Francisco Joaquim Aires de Soveral. Da sua
representação à autarquia, citemos apenas um fragmento, mais que elucidativo:
Parece-nos, pois, Senhores que a criação de um museu que seja ensino do
passado e incentivo para o futuro, é da mais urgente necessidade n’uma terra
que deseja progredir, não somente pelo numero das suas fabricas e enriquecendo
as suas industrias e o commercio, como educando os seus filhos e mostrando
aos estranhos que a passo e passo se vae engrandecendo materialmente, vae
educando a intelligencia, rasgando vasto campo para exercer as aptidões artísticas
do povo, que as tem incontestáveis. Nas vossas mãos está hoje entregue a
direcção do município, e por isso a vós nos dirigimos para que nos auxilieis com o
vosso concurso para a criação de um museu regional que nos antolha ser um dos
melhoramentos inadiáveis n’uma cidade da importância da nossa. (O Sul - 01de
Dezembro de 1901, p. 3)
Esta exigência não foi atendida, e como tal, levou a uma animosidade para com a
autarquia que demorou tempo a ser sanada. Aliás, o próprio Leite de Vasconcelos
apoiou publicamente o projecto de Ana de Castro Osório, numa pequena nota
intitulada Projecto de Museu Archeologico em Setúbal (O Archeologo Português,
1.ª série, volume VII, Museu Ethnologico Português/Imprensa Nacional, Lisboa,
1902, pp. 18-22.)
Apesar da implantação da república, esta questão permanece por resolver. Várias
são as opiniões na opinião pública que se fazem sentir a propósito desta matéria,
mas o novo sistema, tal como o anterior, tinha outras prioridades e emergências a
acudir. Caso paradigmático é a Casa do Corpo Santo que albergou, desde 1910, a
Repartição do Registo Civil, a sede dos Combatentes da Grande Guerra e a oficina
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municipal de Aferição dos Pesos e Medidas. Apenas em 1932 surge o pedido de
cedência do espaço pela Comissão de Iniciativa de Setúbal, que aí pretendeu colocar
os seus serviços e um “Museu Regional”. Em 1933 o imóvel é classificado como
Imóvel de Interesse Público. Vários notáveis o frequentam, sendo muito elogiado.
Em 1942 este museu já está definitivamente encerrado (Neto, J. L. 2001), visto
que ali passou a funcionar a Sub-delegação Regional da Mocidade Portuguesa.
Tal justifica-se, pois é a partir de finais dos anos 30 que se cria um novo museu
(Duarte, A., 2001) dentro dos Paços do Concelho, distendido por várias salas,
albergando as colecções doadas por D. Olga Morais Sarmento. Cerca de dez anos
mais tarde, estas vêm ainda albergar a colecção dos “Primitivos Portugueses”,
que consistia no conjunto de pinturas retabulares da autoria de Jorge Afonso, que
haviam sido recuperadas para a exposição do “Mundo Português”, em Lisboa,
complementadas com algumas outras peças, nomeadamente de ourivesaria, da
Santa Casa da Misericórdia.

O templo sagrado da identidade

A entrada do Convento de Jesus para a posse da Santa Casa da Misericórdia
provocou a reunião de duas das três mais importantes colecções artísticas e
históricas existentes na cidade de Setúbal. Ao tesouro da Misericórdia, constituído
por peças de ourivesaria e joalharia de grande qualidade, bem como de um vasto
espólio artístico e um riquíssimo acervo documental e bibliográfico, veio juntar-se
parte da colecção artística do Convento de Jesus, de freiras Clarissas, constituído
por um belo retábulo de Jorge Afonso, pintor régio de D. Manuel e D. João III, bem
como outras obras de grande qualidade, quer de pintura, quer de escultura, para
além do edifício em si mesmo.
O edifício entrou na posse da Santa Casa em 1892, por Decreto Régio, tendo
aquela instituição, pouco depois, começado a investir em conservação e restauro
de partes ou peças do espaço conventual. Para além, investe na criação de uma
Sala Museológica (antiga Sala do Capitulo), com peças arqueológicas e outras de
arte.
A monumentalidade do edifício, a sua centralidade e estas acções levam a que,
aquando da apresentação republicana para a criação de um museu, o espaço
conventual surja como um ideal. Ana de Castro Osório declara:
…Se fossemos bastante ricos para edificarmos uma casa com todas as
condições que a hygiene requer nas modernas habitações hospitalares, de
construção ligeira, rez-do-chão, bem arejada e dividida propositada para
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o fim a que se destinava, não hesitaríamos um instante em propor á Santa
Casa da Misericórdia a troca por essa jóia de inestimável preço que se chama
Convento de Jesus. Ahi instalaríamos o museu que Setúbal requer, n’essa casa
que já por si representa um momento único de grandeza na história artística
do paiz, e que hoje, embora menos mal conservado, não é respeitado como
devem ser os monumentos d’arte. (O Sul, 01de Dezembro de 1901, p. 3)
Esta fusão, entre o Convento de Jesus e a ideia de um museu da cidade, não
mais será abandonada desde então. O primeiro a reabilitá-la é o médico e
Provedor da Instituição Francisco Paula Borba (Silva, D. S. 2010). Para além da sua
actividade profissional, tinha um outro interesse: a arte. Tinha também perfeita
consciência de que as alfaias litúrgicas em ouro e prata, bem como outros objectos
semelhantes, tinham considerável valor monetário, e que, o facto de não existir
um inventário das mesmas, bem como de não estarem reunidas fisicamente
num mesmo espaço, mas sim dispersas, favoreceria tanto o seu extravio, como
a sua utilização indiscriminada e possíveis apropriações indevidas. São estas as
razões que apresenta como fundamento para a criação de uma Sala Museu da
Misericórdia, no Coro Alto da Igreja do Convento, cujo objectivo principal não
era unicamente a sua exposição mas sim a sua protecção. Desta forma, logo em
Outubro de 1917, ainda recém-eleito, decide que se reúnam todos os objectos de
valor artístico num único local, e declara que a própria população da cidade, (…)
também ela velará pela conservação e posse d’esses valores (…).
Só nos anos quarenta do século XX, já durante o Estado Novo, a ideia de Museu
é consolidada e renovada, muito em virtude das obras de arte religiosa que a
Misericórdia detinha.
Em sessão de 8 de Novembro de 1940, o Provedor, Luís Teixeira de Macedo e
Castro, (re)concebe a ideia de se instituir um Museu da Misericórdia. Refere-se ao
seu predecessor que reuniu (…) paramentos, imagens, quadros e vários objectos
de grande valor artístico que andavam dispersos e recolhendo-os depois no coro
da Igreja de Jesus, preservando assim de muitos riscos peças (…) valiosas ao
património artistico da Misericórdia (…), e afirma: (…) É preciso dar-lhes ordem e
constituir com esses objectos o Museu da Misericórdia, no verdadeiro significado
d’esta palavra.
Refere-se que se chegou a entrar em contacto com João Couto, Director do
Museu de Arte Antiga de Lisboa, ao qual foi apresentada a mesma proposta, e que
este: (…) concordou com as linhas gerais do que se projectou fazer, tendo as mais
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gratas palavras de incitamento para que se leve a efeito o que ele clarificou de
feliz iniciativa, e oferecendo-se muito espontaneamente para lhe dar o seu auxilio
e colaboração (…).
Porém, este projecto iniciado por Luís Macedo e Castro, que na altura exercia
funções de Provedor na Misericórdia de Setúbal, não teve continuidade, pois a
sua demissão veio interromper estes planos, sem seguimento pelas gerências
seguintes, até ao seu retorno à instituição em 1945.
Mas o verdadeiro interesse na criação do museu, passa rapidamente a prenderse com o conjunto retabular, pertencente à Igreja do Convento de Jesus, que
aí se encontrava exposto. Estas peças, bem como as alfaias litúrgicas de maior
valor, foram frequentemente requeridas pela Comissão Nacional de Centenários
para serem expostas, em representação nacional, tanto no estrangeiro, como nas
exposições realizadas em Portugal designadamente na Exposição Colonial de Paris
(1931) e na exposição Mundo Português (1940).
Em 1948, o Governador Civil do Distrito de Setúbal, Francisco Correia Figueira
conjuntamente com a Mesa Administrativa da Misericórdia, e coadjuvado pela
consultoria do Director do Museu de Arte Antiga, João Couto, são colocadas
as peças do retábulo numa sala do edifício dos Paços do Conselho, cedida pela
edilidade temporariamente, até estarem terminadas as obras no Hospital. A
Câmara comprometeu-se a colocar um dístico na entrada das salas com a indicação
expressa de que estas foram cedidas para expor objectos do seu património, bem
como de as manter abertas ao público, todos os dias, com excepção da segundafeira, sendo que o preço de cada entrada ficaria fixado em 2 escudos (excepto
ao domingo), e a sua receita reverteria para a Misericórdia e Orfanato Municipal
Sidónio Pais.
Em virtude do empenhamento das gerências da Misericórdia na prioridade do
projecto para a construção do novo Hospital Regional, o pequeno museu da
Misericórdia permanece, até 1958, nessas instalações camarárias. Em 1957,
porém, sendo provedor Carlos Aníbal Patrício Paúl é referida uma futura instalação
do Museu da Misericórdia nos claustros do Convento de Jesus, decisão que não se
concretizou. Contudo, João Botelho Moniz Borba, que seguiu Carlos A. P. Paúl na
gerência da Misericórdia, mostra a sua preocupação com o estado de conservação
dos quadros expostos nas Salas da Câmara Municipal em 1958.
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Materializar uma exigência secular

O decreto da cedência do convento em 1892 atrás referido estabelece que,
quando o edifício deixasse de ter a aplicação assistencial para que fora concedido,
reverteria para o Estado central. É esta questão com que se depara João Botelho
Moniz Borba, Provedor da Instituição a partir de 1957, e filho de Francisco de
Paula Borba.
Em reunião com o Governo Civil e Instituto Nacional de Assistência aos Tuberculosos,
realizada em virtude da ampliação e adaptação dos seus respectivos serviços
que permaneceriam em instalações anexas ao edifício, João B. M. Borba refere
essa questão e apresenta, seguidamente uma proposta: que a parte do antigo
convento de Jesus, deva ser instalado o Museu da Cidade, reservando dois anexos
do edifício para as enfermarias dos tuberculosos, permanecendo assim, a vertente
assistencial do imóvel. Esta proposta foi aprovada posteriormente por despacho
de 20 de Fevereiro de 1958, pela Secretaria de Estado da Assistência Social em
completo acordo com a proposta apresentada pelo provedor da Misericórdia.
As razões que fazem com que o Museu da Misericórdia venha a ser, afinal, um
Museu da Cidade podem ser desta forma justificadas (Silva, D. S. 2010). Talvez se
o Museu pretendido por João B. M. Borba passasse a ter a dimensão e magnitude
que tem um Museu da Cidade ou um Museu Regional, isso fizesse com que o
edifício não revertesse para o Estado. Ao referir-se a Museu Regional de Setúbal,
no projecto apresentado no Relatório de Gerência da Santa Casa da Misericórdia
de 1958, pretende dar, ao mesmo, não só um carácter municipal ao Museu, mas
muito mais abrangente, que para o Estado Novo, estava em completa concordância
com a legislação e com os respectivos discursos, sobre a temática museológica e
patrimonial.
Contudo, a ideia de Museu Regional não surge mais, e aquilo que se planeia
e inaugura é de facto um Museu da Cidade, sob a direcção de João Botelho
Moniz Borba para isso nomeado em delegação da Provedoria da Santa Casa da
Misericórdia de Setúbal. Numa posterior reunião com o Ministro das Obras Públicas
e o Governador Civil, realizada em 3 de Dezembro de 1959, são já decididas as
obras de adaptação a fazer para se instalar o Museu da Cidade.
Em Abril de 1961, quando pede a sua demissão do cargo de provedor, Moniz
Borba, refere-se assim à origem do museu, bem como à sua finalidade e o seu
entendimento sobre o mesmo: (…) Museu da Misericórdia? Sim, porque o maior e
mais valioso património a ela pertence. Mas dadas as condições excepcionais únicas
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que o edifício oferece logo acorreu a Câmara Municipal a confiar à nossa guarda o
recheio das Salas Dona Olga Morais Sarmento e o opulento espólio arqueológico
recebido pelo senhor doutor José Marques da Costa, nas recentes escavações das
obras de saneamento da cidade. As obras executadas pela Direcção Gerall dos
Edifícios e Monumentos Nacionais, a colaboração da Comissão Regional de Turismo
da Serra da Arrábida (…) permitiram abrir ao público no dia cinco de Fevereiro do
corrente ano o que pelo conjunto que se lhe oferece se deve denominar “Museu da
Cidade”. Depois refere-se aos esforços de João Couto, Director do Museu Nacional
de Arte Antiga que (…) organizando uma exposição temporária (…), publicando
artigos em revistas de especialidade, deram em pouco tempo uma dose de grande
relevo ao que é hoje conhecido pelo Museu de Setúbal (…).
O Museu quando iniciou o seu funcionamento tinha 4 funcionários, sendo que os
salários de três eram suportados pela Comissão de Turismo da Serra da Arrábida
que suportava também as despesas de limpeza do edifício, e a Câmara suportava
o quarto empregado. A Misericórdia pagava a luz e a água consumida.

Notas Conclusivas

Esta ideia de Museu, passa de geração em geração, sendo sempre enunciada e
defendida pelas elites locais ao longo de todo este período.
Há uma fé absoluta no progresso, no positivismo, na ciência e educação. Trata-se
de Museu que não nasce, definitivamente, do Romantismo, do saudosismo e da
sensação de perda de identidade.
O objectivo deste Museu, para além de conservacionista, era pedagógico, projecto
baseado no serviço cívico e no serviço educativo. Posto isto, se o museu tivesse
sido criado em 1901, seria o mais inovador projecto de Museu ibérico. Todavia,
não o foi, e as suas portas só se abrem 60 anos depois, onde a preocupação
conservacionista claramente predomina. O Museu de Moniz Borba, em 1961,
destina-se ás elites e não ao povo da cidade.
Em suma, Tempus fugit.
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João Rodrigues da Silva Couto e a ‘inovação museológica’
em Portugal no século XX (1938-1964)
Madalena Cardoso Da Costa
Museu de Aveiro

Resumo: Este texto visa apresentar alguns dos aspectos inovadores da influência
da figura João Rodrigues da Silva Couto (1892-1968), e do seu papel na museologia
em Portugal, no século XX.
Natural de Coimbra, bacharel em Direito (1913) e licenciado em Ciências
Histórico-Geográficas (1914-15), pela Universidade de Coimbra e diplomado pela
Escola Normal Superior de Coimbra (1918-19), João Couto exerce desde cedo,
em simultâneo, as profissões de professor de liceu e de conservador de Museu,
primeiro em Coimbra, mais tarde, a partir de 1924, em Lisboa. Os domínios da
museologia em que João Couto intervirá e se evidenciará, sobretudo quando
se torna o conservador-adjunto do MNAA (1928-30), são, a par do estudo
de colecções, o da educação nos museus, o da conservação e restauro, o da
investigação e produção científica, o da formação dos profissionais dos museus,
que pautarão todo o exercício da sua vida profissional até meados dos anos 60,
com ampla projecção no quadro museológico português. Director do MNAA em
1938, João Couto concretiza as obras de remodelação e ampliação do museu,
concluídas em 1948, transformando-o num ‘museu moderno’, ao nível dos seus
congéneres europeus, mormente os reconstruídos no pós-guerra. Na formação
profissional, sublinhando a sua especificidade e o carácter científico, João Couto
dar-lhe-á um forte impulso, com a reorganização do curso de conservadores dos
Museus, Palácios e Monumentos nacionais em 1953, sendo seu responsável até
1964, deixando como legado um largo número de discípulos. Por outro lado,
promove as reuniões anuais dos profissionais dos museus nacionais (1960-1965),
que antecipam a Associação Portuguesa de Museologia. No plano internacional,
as suas referências e relações internacionais desde cedo, permitem-lhe projectar a
museologia portuguesa além fronteiras.
Palavras-chave: João Couto – Museologia – Portugal – século XX
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Abstract: This text pretends to give you an idea about the innovators areas of
influence of the figure and the role of João Rodrigues da Silva Couto (1892-1968)
in Portuguese museology of the XXth century.
Born in Coimbra, he studied Laws (1908-1913) and Geographic Historical Sciences
(1914-1915) by the University of Coimbra, than he became school teacher by the
Normal Upper School of the University of Coimbra (1918-1919). So that João Couto
form early time, had practiced the profession of school teacher as well as that of
museum curator, first at Coimbra, later on, in Lisbon. The museology domains in
which João Couto will take part in, from his beginning as museum assistant curator
at MNAA (1928-30) are, either the museum collections, the museum education,
the restoration and conservation, the scientific research and publication in History
of Art, the museums professional training, subjects that always will be present
all over his professional life, until the sixties, and which influenced Portuguese
history of museology. As director of the MNAA (1938), João Couto will carries
on the works of reorganization of the museum, concluded in 1948, transforming
it in a “modern museum” at the level of the other European national museums,
namely those reconstructed after the II World War. On the area of professional
training, he underlines its specificity and scientific character; he will improve
a great impulse, reorganizing the course of curators of the national museums,
palaces and monuments, in 1953, being it responsible until 1964, leaving over him
a large number of disciples. On the other hand, he promotes the regular national
professional meetings (1960-1965), that anticipate the Associação Portuguesa de
Museologia. On the international level, references and relationships of João Couto,
from earlier time, permitted him to project Portuguese museology over frontiers.
Key-words: João Couto – Museology – Portugal – XX century

Um tema de museologia histórica de feição biográfica

Numa abordagem de museologia histórica e de feição biográfica, debruçamonos aqui sobre a forma de pensamento e acção nos museus portugueses durante
um determinado período histórico, sob a influência de uma figura cimeira e
determinante na evolução do panorama museológico português do século XX,
abreviadamente referido por João Couto.
Do seu pensamento e acção museológica ao avanço da museologia portuguesa do
séc. XX, reportamo-nos deste modo a um primeiro período, o das suas referências,
fontes e formação, com origem na museologia de Oitocentos, na primeira metade
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do século XX, e a um segundo período com início em 1938, quando João Couto
assume a direcção do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) cargo que exerce até
1964, ou seja, à segunda metade do séc. XX, em Portugal.
Questões: o papel de João Couto na museologia portuguesa do século XX (Ver
cronologia).
As questões que se colocam nesta breve abordagem sobre a importância do
pensamento e da acção de João Couto na museologia portuguesa são de diferente
natureza.
Em primeiro lugar, nascido no ocaso da monarquia, com formação académica,
literária e profissional do final do séc. XIX e do início do séc. XX, a questão de saber
em que medida recebe influência da “museologia oitocentista”, do seu contexto de
formação e referências de Coimbra, e em que medida se distancia definitivamente
dela.
Em segundo lugar, a questão de saber qual a preponderância de José de Figueiredo,
que o convida a ir para Lisboa trabalhar no MNAA, sendo seu director de 19111937, e seu antecessor nesse cargo, na formação do seu pensamento museológico.
E, por outro lado, em que se distancia face a ele.
Finalmente, procura-se aqui evidenciar os domínios da museologia em que João
Couto inova, o que propõe e defende de novo face aos seus antecessores, qual
a projecção internacional que a museologia portuguesa com ele alcança, e, por
último, compreender que legado deixa no âmbito da museologia nacional (Fig. 1).

João Couto: áreas de inovação

As obras do Museu Nacional de Arte Antiga (1938–1948): “Um museu moderno é
uma casa em constante movimento” (COUTO, 1950. BMNAA).
João Couto, ao assumir a direcção do MNAA, em 1938, concretiza as obras de
remodelação e ampliação do museu, instalado no Palácio dos Condes de Alvor,
com a integração da Capela Albertas (Capela de Santo Alberto, do antigo convento
das Carmelitas Descalças, de Lisboa, às Janelas Verdes) e a construção de um anexo
(Fig. 2).
Numa breve explanação, a importância destas obras pautou-se por uma
remodelação da Exposição Permanente, no antigo Palácio, ficando para trás, em
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certa medida opção expositiva de Palácio-Museu proposta de José de Figueiredo.
A concretização e a abertura de uma Sala de Exposições Temporárias’, permitiu a
organização regular de exposições temporárias, itinerantes, didácticas, nacionais
e internacionais, de maior ou menor dimensão, com início em 1938 e realizadas
sob a direcção de João Couto até 1964.
O Auditório permitiu a organização de conferências e projecção de filmes; Além
deste foi criada a Biblioteca e o Gabinete de Estampas e Desenhos.
No anexo novo foi instalada a Oficina de Beneficiação e Restauro do MNAA, e,
finalmente o Serviço de Educação do Museu.
Ou seja, segundo os preceitos museográficos então veiculados pelas Conferências
de Madrid, de 1934, do Office Internacional des Musées (OIM), às quais João
Couto assistiu junto a José de Figueiredo, ao dotar o MNAA destes novos espaços,
moderniza o museu com vista o desempenho das suas múltiplas funções junto do
público.

As Comemorações nacionais de 1940, no MNAA

Nas Comemorações nacionais da Restauração, de 1940, destacam-se duas grandes
exposições: a Grande Exposição do Mundo Português e a Exposição dos Primitivos
Portugueses.
As obras do MNAA culminam com estas comemorações, concretamente com
esta última exposição, comissariada pelo historiador Reynaldo dos Santos, e cuja
comissão executiva João Couto integra, que inaugura a nova Sala de Exposições
Temporárias do museu (Figs. 3 e 4).

João Couto e a Educação nos Museus

João Couto atribui desde cedo uma importância efectiva ao papel dos museus na
educação, considerando-o absolutamente necessário em Portugal para a educação
e elevação do país, sendo assim, preconizando-o desde logo para os mais jovens
no âmbito escolar.
Na sua acção neste domínio, podemos distinguir quatro momentos: um primeiro
da que decorre desde a defesa da ‘Educação pela Arte’ na sua dissertação à Escola
Normal Superior de Coimbra de 1921 (Fig. 5), à sua partida para Lisboa em 1924,
e ao seu papel enquanto professor do Liceu Pedro Nunes, organizando visitas
guiadas ao MNAA, para seus alunos fora das horas lectivas,
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Um segundo momento, desde esta experiência enquanto professor de liceu, à
criação do “serviço de extensão escolar” do MNAA, já como conservador adjunto
do museu (1928-1930), que sucessivamente defenderá nos seus escritos e
publicações (Figs. 6 e 7).
Num terceiro momento, sob a sua direcção do MNAA, deve-se a João Couto a
influência na criação do ‘serviço infantil’, também denominado ‘centro infantil’
do museu, em 1953, cujo desenvolvimento ficará à responsabilidade da pintora
Madalena Cabral, bolseira do Instituto de Alta Cultura.
Finalmente, num quarto tempo, em que Madalena Cabral será a responsável
directa por este serviço, e estará na dianteira da evolução para o ‘serviço educativo’
e mais tarde na compreensão do museu como um amplo ‘Serviço de Educação’
(anos 60 a 80), designação até hoje utilizada, ao longo destas três décadas, a acção
do MNAA estende-se ao âmbito nacional:
No contexto museológico nacional, o MNAA afigura-se como a ‘Casa-Mãe’ da
formação do pessoal para a educação nos museus portugueses, com João Couto.
Por outro lado, o ‘serviço infantil’ e o posterior ‘serviço educativo’ serão modelos
para os ‘centros infantis’ e ‘serviços educativos’ criados entretanto na maior
parte dos museus da tutela nacional, em museus nacionais ou locais, e noutros,
designadamente na Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), que, por sua vez, dará
um grande contributo na expansão desta dimensão de trabalho museológico,
no financiamento dos mesmos. Finalmente, no plano dos fundamentos e das
actividades, o ‘Serviço de Educação’ do MNAA será modelo pedagógico moderno
do papel dos museus na educação.

João Couto e a Conservação e Restauro das Obras de Arte

Neste outro domínio de trabalho museológico, também a cronologia da actividade
profissional de João Couto é o que melhor nos permite distinguir o seu papel no
plano da conservação e do restauro, com origem em Portugal ainda no tempo de
direcção do MNAA por José de Figueiredo.
Em 1932-1938, já conservador efectivo do MNAA, João Couto funda o Laboratório
de Investigação Científica para o Exame das Obras de Arte. Na actividade deste
laboratório irá atribuir particular importância aos meios da radiografia aos métodos
físicos de análise das obras de arte, e convocará colaboradores especializados
como Luis Xavier da Costa e Manuel Valadares com quem publica trabalhos sobre
o restauro de diversas obras do MNAA. Durante o seu período de direcção tem
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também por colaborador no restauro das obras de arte o pintor-conservador Abel
de Moura, que lhe sucederá interinamente na direcção do MNAA.
Outra iniciativa de relevo que se lhe fica a dever, é a criação da Oficina de Restauro
dos Têxteis, em 1956, funcionando no Laboratório José de Figueiredo, para a qual
estabelece contactos com a Manufactura dos Gobelins e do Mobiliários Nacional,
para cujo laboratório serão enviadas estagiárias do MNAA, e que beneficia da
vinda da sua especialista responsável, a Sr.ª Juliette Niclausse. Será Maria José de
Mendonça, discípula e sucessora de João Couto, que assumirá a responsabilidade
da continuidade desta oficina, que contará com a profissional efectiva Maria José
Taxinha.
Neste domínio, a sua acção projecta-se claramente ao plano internacional. De
1949 a 1951, João Couto estará presente, como Delegado do Governo Português,
nas IIª Conferência Internacional de Restauro, do ICOM, em Paris, na IIIª em Roma
e na IVª, em Lisboa. Além destas, em 1952, João Couto, preside à Vª Reunião
da Comissão do ICOM, para “tratamento das pinturas”, que se realizou em
Lisboa, de tal importância que um número do Boletim do Museu Nacional de
Arte Antiga (BMNAA) lhe é dedicado (BMNAA, 1952, vol. II, fasc. 3). Sobre este
facto, não será pois alheio que a sua congénere do Museu do Louvre, Madeleine
Hours e referência internacional, neste último domínio, cite João Couto nas suas
obras (HOURS, 1957). Por fim, em 1960, o Centre International d’ Etudes pour
la Conservation et la Restauration des Biens Culturels sediado em Roma, no seu
Repertório internacional dos laboratórios e das oficinas de restauro dos museus
europeus, publicado com o apoio do ICOM, refere já o Laboratório do MNAA, o
seu director e os seus técnicos (ICOM, 1960. pp. 197-199).

João Couto e a formação do pessoal dos museus vs. João Couto e a
museologia
O empenho de João Couto na formação dos profissionais dos museus, quer
dos conservadores, quer dos monitores está directamente relacionado com a
formulação do seu pensamento museológico.

Nos estágios e nos cursos dos conservadores no MNAA, João Couto tem como
suporte teórico e de história da museologia, desde logo o espólio da Biblioteca do
museu, com referências europeias onde pontuam os autores franceses, sobretudo
do legado de José de Figueiredo, mas também as anglo-saxónicas, que João Couto
segue de mais perto, nomeadamente dos E.U.A., como Coleman.
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No domínio da museografia são, em primeiro lugar, os resultados das Conferências
de Madrid de 1934 os princípios orientadores dos estágios e cursos que orienta, nos
domínios da inventariação, do acondicionamento das ‘reservas’, da iluminação e
da climatização, do restauro, das exposições temporária, da investigação científica
e também da educação. Mais tarde será o International Council of Museums
(ICOM), sucessor do OIM, criado no pós-guerra, em 1948, que através do seu
periódico, a revista Museum, ditará o que de mais recente se fará nos domínios
referidos.

João Couto e o ‘arquivo museológico’

Se o que ficou exposto é suporte fundamental dos estágios e cursos de
conservadores, um outro meio, criado por João Couto no final dos anos 40 50 do
séc. XX, também o virá ser: o ‘arquivo museológico’ (Fig. 8 e 9).
Este arquivo constituiu então e até muito depois, e segundo a responsável directa
pela organização do mesmo, Belarmina Ribeiro, bolseira do IAC, uma novidade
única no mundo, reunindo documentação sobre museus (exposição, iluminação,
reservas, arquitectura, acervos, educação, inventários, etc), de um extensíssimo
número de museus, das mais diversas cidades e países, dos cinco continentes.
Sobre a influência que estará na origem deste arquivo, criado por João Couto, as
hipóteses que se colocam são as de que João Couto tenha bebido esta ideia na
museologia internacional, possivelmente logo na exposição de Paris 1937, que
aparece com pavilhões expositivos de museus de diversos países e continentes;
poderá ter recebido alguma influência norte-americana na leitura de Coleman, que
defende a necessidade das áreas de biblioteca e arquivo como partes integrantes
dos museus (COLEMAN, 1939); ou mais tarde, através do ICOM, que, a partir de
1948, por outras razões, no contexto do pós-guerra, evidencia desde então uma
preocupação e assume como uma prioridade a dar à documentação dos museus.
Dez anos mais tarde o ‘arquivo museológico’ do MNAA, é alvo de uma referência
explícita redigida por João Couto, no ICOMNews de 1957 (Fig. 10).
O facto é que o ‘arquivo museológico’ do MNAA teve funções muito concretas.
Por um lado impulsionou a: permuta das fotografias dos museus nacionais e
internacionais, nos diferentes aspectos já referidos, entre museus; procurou dar
resposta a especialistas e investigadores de todo o mundo; e, finalmente, ainda,
tornou-se no grande suporte exemplificativo das aulas de João Couto aos cursos
de conservadores dos museus, palácios e monumentos nacionais, mormente na
diferente natureza de museus e suas colecções.
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Os estágios e cursos de conservadores do MNAA

Os estágios e cursos dos conservadores de museus, que temos vindo a referir,
realizados em Portugal, no MNAA, o primeiro museu nacional, têm a sua primeira
regulamentação jurídica na Lei 20 110, Diário do Governo, Iª Série, nº 10, de 12 de
Janeiro de 1933, do Ministério da Instrução Pública, que “regulamenta o estágio
que os conservadores dos museus são obrigados a fazer no Museu Nacional de
Arte Antiga.” Em 1935, João Couto é já orientador dos estágios dos conservadores
no MNAA, desde então com conservadores-tirocinantes a seu cargo.
A Lei nº 39 116, Diário do Governo, Iª Série, nº 38 de 27 de Fevereiro de 1953,
já do Ministério da Educação Nacional, “reorganiza o estágio de preparação para
ingresso nos lugares de conservador dos museus e dos palácios e monumentos
nacionais (…)”, e desde essa data João Couto, assume as funções de Presidente
do Conselho do Estágio para Conservadores dos Museus, Palácios e Monumentos
Nacionais, orientando cursos até 1962.
Em 1962, o próprio elenca as teses dos conservadores de 1937 a 1962, na revista
Ocidente, num total de total de trinta dissertações de homens e mulheres, muitos
dos quais virão a ser seus discípulos. (COUTO, 1963c, pp. 101-103; COUTO, 1963d,
p. 153).

‘O Centro de Estudos de Arte e Museologia’ no MNAA

Em 1953, João Couto cria o Centro de Estudos de Arte e Museologia, dependente
do Instituto de Alta Cultura (IAC). Este Centro é representativo da importância que
a museologia assume à época de João Couto, nomeadamente pelo facto de ter
a sua sede no MNAA. Por outro lado, dependente do IAC, a instituição cultural e
científica que vocacionada para as relações exteriores de âmbito universitário e
cultural, durante o período do Estado Novo, é uma instituição com bolseiros, de
que são exemplo Madalena Cabral ou Belarmina Ribeiro, atrás referidas, entre
muitos outros, como investigadores dos quais o Centro publica os seus trabalhos.
É também através deste Centro tutelado pelo IAC, que João Couto representará o
país numa série de viagens de estudo, nomeadamente, fazendo conferências em
Leide, nos Países-Baixos, em Paris ou Roma.
As reuniões dos conservadores dos museus, palácios e monumentos nacionais
As reuniões dos conservadores dos museus, palácios e monumentos nacionais,
promovidas por João Couto, decorreram até 1965, com a sua presença até 1964,
e consistiram em encontros anuais, entre profissionais, para discussão, reflexão e
apresentação de trabalhos no âmbito do tema museológico de cada encontro, e
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poder-se-ão considerar um exemplo do ‘associativismo profissional’, de particular
relevo no contexto sócio-político do país durante o período do ‘Estado Novo’
As reuniões aconteceram, em 1960 no Museu Grão Vasco, em Viseu, em 1961 no
MNAA, em Lisboa, em 1962 no Museu Nacional Soares dos Reis (MNSR), no Porto,
em 1963, no Museu Machado de Castro (MMC), em Coimbra, em 1964 no Museu
de Aveiro (Aveiro) tendo sido esta a última reunião a que João Couto assiste e
à qual preside (Fig. 11). Seguidamente, realizou-se ainda uma reunião em 1965,
no Museu Alberto Sampaio, em Guimarães. E, em 1967, é criada finalmente a
associação de profissionais dos museus nacional, a APOM, Associação Portuguesa
de Museologia

A expressão legislativa

O legado de João Couto tem, provavelmente, a sua máxima expressão na legislação
da museologia nacional:
Referimo-nos aqui ao Decreto-Lei nº 46758, Diário do Governo nº 286, de 18 de
Dezembro de 1965, o qual, embora não tenha sido redigido directamente por João
Couto, mas já por discípulos ou conservadores (como Mário Tavares Chicó, João
Manuel Bairrão Oleiro), foi redigido sobre o seu pensamento.
Neste documento, destaca-se a extensa introdução acerca do papel dos museus
na sociedade, numa visão cabalmente moderna do séc. XX, a formalização da
profissionalização do pessoal dos museus, bem como a institucionalização do
Laboratório José de Figueiredo.

Algumas Conclusões

Para responder às questões de início colocadas, há que referir que a influência das
suas raízes em Coimbra, desde o ingresso na Universidade de Coimbra, à formação
como conservador de Museus, com António Augusto Gonçalves no M.MC, ou seja
de 1908 a 1924), representa efectivamente o primeiro ambiente da sua formação.
Aqui, a influência de António Augusto Gonçalves é um facto ao qual o próprio
se refere numa homenagem ao mestre (COUTO, 1949, pp. 49-59), mas nas
diferenças que o afastam desse contexto de formação de 800, nomeadamente
local, está a sua concepção do papel dos museus na educação. A ‘educação pela
arte’ através dos museus que João Couto defende, é já uma concepção moderna,
face àquela, que preconiza a educação nos museus para os artífices com vista o
seu aperfeiçoamento profissional, logo, e por consequência o das artes e ofícios,
considerado um bem importante para o desenvolvimento económico.
Contudo, a sua formação superior para o ensino, sendo a profissão de professor,
uma profissão de prestígio nas primeiras décadas do século XX, terá sido senão
determinante, um contributo substancial para o desenvolvimento da sua acção
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museológica, de tal modo veio a ser considerado o ‘museólogo-pedagogo
(GOUVEIA, 1983), no nosso panorama nacional.
Num momento seguinte, já em Lisboa, mas ainda na primeira metade do séc.
(1924-1937), será no ambiente do MNAA que, de José de Figueiredo, dos Amigos
do Museu, de Luciano Freire continuará a sua formação museológico-profissional.
De 1938 a 1968, todavia, a abrangência do conceito ‘museu’ em João Couto
alarga-se. Desde logo, a concepção de ‘museu moderno’ subjacente às obras do
MNAA, projectadas e previstas por José de Figueiredo, foram concretizadas por
João Couto, com as diferenças inerentes, como já dito.
De seguida, o conceito de museu, em João Couto, alarga-se a outros museus,
além dos museus de arte do início do séc. XX, e dos museus criados durante a
Iª República, por um lado; a abrangência do museu em João Couto, passará a
englobar museus e colecções doutra natureza; por outro lado, o próprio, como
já dito, contribuirá para a constituição e organização de ‘novos’ museus no país,
com estruturas ou adaptações arquitectónicas ajustadas às novas exigências de
um museu moderno.
Como ficou também dito, João Couto inova na área da conservação e restauro,
concretamente sustentando o desenvolvimento do trabalho com colaboradores,
especialistas ou técnicos, nacionais e estrangeiros, imprimindo-lhe um carácter
científico e com projecção internacional. Concretiza o seu pensamento sobre a
finalidade da acção educativa nos museus. No domínio da investigação científica,
nos museus, mormente no MNAA Imprime junto dos estagiários a conservadores,
junto destes e dos colaboradores um trabalho profissional com carácter científico.
Na teorização acerca da museologia nacional, o que se pode retirar, do que ficou
exposto, é que aquilo que João Couto propõe, designadamente no enquadramento
legal da orgânica dos museus portugueses, é totalmente novo face à orgânica dos
da Iª República e do Estado Novo, sendo este um legado que deixa, que terá a sua
plena continuidade, até aos anos 80 do século passado, já em regime democrático.
Para tal, e mercê de referência, foi primordial o contributo dos seus discípulos,
saídos dos cursos de conservadores dos museus, palácios e monumentos nacionais,
formação à qual João Couto dedicou parte da sua acção, que vieram a ter funções de
conservadores e de direcção em inúmeros museus da tutela nacional e municipal,
na F.C.G. e até na Biblioteca Nacional, que por ser tão extenso, nos abstemos aqui
de enumerar.
No que toca a projecção Internacional quer de João Couto quer da museologia
portuguesa, podemos constatar no plano teórico, as suas referências anglo[146]
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saxónicas desde a Universidade de Coimbra (COUTO, 1921), à passagem pelo
Reino Unido, à leitura dos autores norte-americanos e do Boletim do Museu
Metropolitano de Nova Iorque (MMNI) que o MNAA recebia, dos anos 20 e 30 do
século passado.
No plano da praxis profissional, da década de 30, é de reafirmar a sua presença
nas Conferências de Madrid de 1934, e o alargamento das suas referências aos
especialistas dos museus europeus, já indicados, e a outros investigadores ou
directores, como Germain Bazin, do Museu do Louvre, Sanchez-Cantón do Museu
do Prado, e dos museus norte-americanos, Francis Taylor do MMNI, de quem
recebe influências e junto de quem estabelece intercâmbios internacionais.
Da influência do pensamento museológico norte-americano e europeu, nos
anos 20 e 30, à representação da Arte Portuguesa em exposições internacionais
como a Exposição de Londres, de 1956 (SANTOS, 1957), às suas conferências no
estrangeiro, João Couto projecta ainda a museologia portuguesa, seja com a sua
presença seja com a de outros conservadores como António Cardoso Pinto, Maria
José de Mendonça ou Abel de Moura, nas Comissões do ICOM, e mais tarde, na
Comissão do ICOM para a Educação (CECA), onde pontua a presença de Madalena
Cabral, responsável pelo ‘Serviço de Educação’ do MNAA (1953-1983) como já
dito.

A bibliografia de João Couto – Uma breve leitura crítica

A bibliografia de João Couto, individual ou conjunta, estende-se de 1921 a alguma
póstuma até 1971, ou seja estende-se por 50 anos.
Uma leitura crítica permite-nos distinguir os domínios sobre os quais escreve no
âmbito da museologia, a saber o da educação, o da investigação no domínio da
História da Arte, aqui com particular incidência sobre as colecções de Ourivesaria,
sua área de especialidade, a Conservação e o Restauro, com diversos trabalhos
sobre obras de pintura do MNAA e outras. Sobre o MNAA, desde as obras do museu
e critérios subjacentes à exposição às entrevistas à imprensa enquanto director
do museu, à organização de exposições temporárias e aos roteiros dos museus,
sobre os museus portugueses, de norte ao sul do país, nos quais acompanhou a
respectiva modernização, e sobre os museus de tutela nacional, neste contexto,
sobre a relação entre o conservador e o arquitecto, ou, noutro sentido, sobre o
papel do turismo na promoção da cultura patrimonial e museológica nacional.
No domínio da museologia, área de profunda intervenção e responsabilidade
de João Couto escreve inúmeros textos, através dos quais se desenha uma
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sistematização do seu pensamento, fruto também de uma praxis experimentada,
que supre, dalgum modo, a ausência de uma súmula sua, de museologia geral ou
teórica, que tem a sua expressão mais extensa, na introdução do Decreto-Lei de
1965, atrás referido. Neste domínio em particular, encontramos os seus textos,
nas revistas e boletins, associadas aos museus nos quais se foram desenrolando
as diversas reuniões de conservadores
Mas é nas ‘Crónicas Artes Plásticas’, que escreve na revista Ocidente de 1960
a 1964, sobre todas as áreas já identificadas, que encontramos mais claramente
sistematizados os seus princípios museológicos em ‘Museologia I, II e III’ e nas
‘Lições de Museologia’ (Fig. 12).
Acresce sublinhar as inúmeras publicações estrangeiras de João Couto, em
particular sobre o MNAA, história e colecções, e no domínio da conservação e o
restauro, em obras específicas, na revista Museum e revistas de especialidade.
Este agrupar dos seus escritos por temáticas afins, o próprio a fez, encadernado
artigos sobre ourivesaria ou sobre museologia, para dar apenas alguns exemplos,
conforme podemos testemunhar no espólio de seu neto Carlos Couto S. C. (Lisboa,
2011). Foi junto deste, que tivemos ainda acesso às suas ‘memórias’ de João
Couto, escritas entre 1960 a 1964. Trata-se de portanto de um inédito, intitulado:
Devaneios/ Fogos-Fátuos de minha vida.
Cronologia: João Rodrigues da Silva Couto: formação académica e actividade
profissional
• Monarquia Constitucional
• 1892 - Nasce João Couto, em Coimbra.
• 1908/09 – Matrícula em Direito na Universidade de Coimbra.
• 1910 – Proclamação da República, em Portugal: Iª República.
• 1913 – Bacharel em Direito, pela Universidade de Coimbra.
• 1914-18 – Iª Guerra Mundial.
• 1914 – Chega a Londres, ao Victoria & Albert Museum, no dia em que
rebenta a guerra, e volta para Portugal.
• 1914-15 – Licenciatura em Histórico-Geográficas, pela Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra.
• 1914-15 – Conservador no Museu Machado de Castro (Coimbra).
• 1918-19 – Curso da Escola Normal Superior de Coimbra (professor).
• Até 1924 – Professor do Liceu Normal Masculino e da Escola Brotero
(Coimbra).
• 1924 – Em Lisboa, professor do Liceu Normal Pedro Nunes, e conservador
tirocinante (não remunerado) do MNAA.
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1928 – Golpe de Estado que dá início à Ditadura militar.
1928 – João Couto, conservador adjunto do MNAA.
1928-30 – João Couto cria o “serviço de extensão escolar” do MNAA.
1930-32 – João Couto conservador do Museu-Biblioteca dos Condes de
Castro Guimarães, de Cascais.
1932 – João Couto, conservador efectivo do MNAA.
1933 – Constituição da República do ‘Estado Novo’.
1939-45 – IIª Guerra Mundial.
1938-1964 – João Couto, director do MNAA.
1965 – Decreto-Lei nº 46758, Diário do Governo nº 286, de 18 de Dezembro
de 1965.
1968 – Morre João Couto, em Lisboa.
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As coleções de Arqueologia
e Antropologia do Museu de História Natural da
Universidade do Porto.
Maria José Cunha
Museu de História Natural da Universidade do Porto
Resumo: O Museu de História Natural da Universidade do Porto (MHN) foi
criado em 1996 como estabelecimento dependente da Faculdade de Ciências,
integrando os Museus dos Institutos de Antropologia, Geologia e Zoologia. O
Núcleo de Antropologia e Pré-História Mendes Corrêa, agora designado Núcleo
de Arqueologia e Antropologia, foi fundado em 1912 por António Augusto Esteves
Mendes Corrêa, seu primeiro diretor. Este polo possui um conjunto de coleções
que podem ser incluídas em diversas áreas: Arqueologia, Etnografia, Antropologia,
Numismática, Fotografia, Documental, Bibliográfica, Instrumentos antigos, Filmes.
O espólio, embora desconhecido de uma parte considerável do grande público e
até dos meios académicos, tem, no entanto, contribuído para inúmeros trabalhos
de investigação e participado em exposições nacionais e internacionais.
Palavras-chave: coleções, história, conservação
Abstract: The Museum of Natural History of the University of Porto (MHN) was
created in 1996 as a dependent establishment of the Faculty of Sciences, integrating
the Museums of the Institutes of Anthropology, Geology and Zoology. One of its
pole, Núcleo de Antropologia e Pré-História Mendes Corrêa, is now assigned Núcleo
de Arqueologia e Antropologia Mendes Corrêa, was established in 1912 by António
Augusto Esteves Mendes Corrêa, its first director. This nucleus has a set of collections
that can be enclosed in diverse areas: Archaeology, Ethnography, Anthropology,
Numismatics, Photograph, Documentary, Bibliographical, Instruments, and Films.
All these collections, unknown of the great public and of academics, has however,
contributed for innumerable works of research and participated in national and
international exhibitions.
Key-words: collections, history, conservation
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O Museu de História Natural da Universidade do Porto (MHN) foi criado em 1996
como estabelecimento dependente da Faculdade de Ciências (FCUP), congregando
os Museus dos antigos Institutos de Antropologia, Geologia e Zoologia, entretanto
extintos.
Ficou dividido em quatro núcleos, atualmente designados: Antropologia e PréHistória Mendes Corrêa, Mineralogia Montenegro de Andrade, Paleontologia
Wenceslau de Lima e Zoologia Augusto Nobre, homenageando os seus fundadores.
Estes núcleos estão situados, desde a sua fundação na passagem do século XIX
para o XX, no edifício histórico da Universidade do Porto, no centro da cidade,
onde atualmente, também se encontra a Reitoria.
Na sequência de uma recente reestruturação, foi integrado no MHN o Jardim
Botânico Gonçalo Sampaio, a Galeria de Biodiversidade e o Herbário, criando um
novo polo do MHN, já que se situa numa outra zona da cidade. Todo este espólio
é propriedade da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
O atualmente designado Núcleo de Antropologia e Pré-História Mendes Corrêa
foi fundado em 1911 como Museu de Antropologia do Porto, pelo mesmo
diploma que criou a Universidade do Porto. Teve como primeiro diretor António
Augusto Esteves Mendes Corrêa, médico de formação e o primeiro professor de
Antropologia desta Universidade, na Faculdade de Ciências.
Homem de visão e de cultura, foi uma figura notável da Universidade do Porto,
da cidade e do país. Foi professor de Ciências e de Letras e como catedrático
chegou a diretor da FCUP; foi presidente da Câmara Municipal do Porto, diretor da
Escola Superior Colonial, da Sociedade de Geografia de Lisboa, deputado, apenas
para mencionar alguns dos cargos que ocupou e em que privilegiou sempre
a área cultural na sua atividade política. Teve um papel relevante no estudo da
antropologia biológica, bem como na criação das Missões Antropológicas que
visavam um estudo das populações das antigas colónias portuguesas.
Criou uma rede de contactos com investigadores de renome nacional e internacional
que lhe trouxe prestígio, bem como à Universidade do Porto por seu intermédio.
O então chamado Museu de Antropologia iniciou-se com o espólio resultante das
escavações dirigidas por Mendes Corrêa ou pelos seus mais diretos colaboradores,
sendo o acervo significativamente enriquecido em 1940/41, quando após a
extinção, em 1928, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, as coleções
dos seus museus, de que tinha sido nomeado diretor, foram transferidas por
decisão do Senado Universitário para os museus da FCUP.
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Faleceu em 1960 e desde essa altura poucas peças foram acresentadas ao acervo
do Museu de Antropologia. Para este facto contribuiu também a proliferação de
Museus municipais e de sítio, onde são depositados os acervos resultantes das
escavações, que dantes eram canalizados para os museus universitários.
O núcleo de Antropologia e Pré-História, possui um conjunto de coleções de
diversas tipologias que estão organizadas em áreas: Arqueologia, Etnografia,
Antropologia, Numismática, Fotografia, Documental, Bibliográfica, Instrumentos
antigos, Filmes.
Consideram-se, em termos de inventário, três grandes divisões, para cada área:
Portugal, Colonial e Estrangeira, designações que se mantêm porque além do
sentido histórico, facilita a identificação das coleções.
Um dos principais problemas que se coloca à gestão destas coleções, prende-se
com o facto de conterem objetos em número ainda não totalmente determinado,
mas de qualidade e importância histórica e científica indiscutível. Pretendese determinar a constituição das coleções através da identificação e registo das
peças, estudar a história das diversas coleções, fazer a avaliação do seu estado de
conservação, dando prioridade à inventariação e ao registo fotográfico.
Assim, podemos sumariar o estado atual do inventário do Núcleo de Antropologia
e Pré-História do seguinte modo:

Arqueologia

Estão registados cerca de 490 sítios arqueológicos, em que cerca de 70% do
espólio já está informatizado.
Estão informatizadas 23639 peças.
As peças de osteologia humana estão neste grupo, pelo facto da maior parte
ser proveniente de sítios arqueológicos.

Arqueologia Portuguesa
• Estão informatizadas 20448 peças de Portugal, sendo 12220 das estações
de Muge, ainda incompletamente inventariadas.
• Os Concheiros Mesolíticos de Muge datam de 7500 a 6000 anos B.P., e
são considerados o complexo mesolítico mais importante da Europa. Além
do espólio antropológico, a que se fará referência, Muge forneceu ainda um
significativo acervo que compreende peças de arqueofauna, milhares de
[155]

Asensio, Lira, Asenjo & Castro (Eds.) (2012) SIAM. Series Iberoamericanas de Museología.Vol. 6.

peças microlíticas e dezenas de peças macrolíticas de sítios já não existentes
de facies paleolítica.

Arqueologia Colonial
• Apenas estão registadas duas estações: Angola, ainda não inventariada e
Índia com 1 peça. O MHN já possuiu acervo de outras estações, mas tendo
sido recolhido no âmbito das Missões Antropológicas e Etnológicas, foram
entregues, por determinação superior, ao Instituto de Investigação Científica e
Tropical de Lisboa.

Arqueologia Estrangeira
• Estão registadas 21 estações das seguintes proveniências: da América
Pré-Colombiana estão representados a Colômbia, o México, a Costa Rica e a
Nicarágua; da Alemanha; Dinamarca; Brasil; Grécia; Babilónia; Síria; Egipto;
Índia. As coleções de Roma, Marrocos, Argélia, Espanha e Irlanda estão em
processo de inventariação.

Etnografia

As coleções de Etnografia estão completamente inventariadas e informatizadas,
não estando, no entanto, completo o registo fotográfico.
Estão informatizadas no Index Rerum 1665 peças a que se acrescentam 65
peças de têxteis (64 têxteis peças etnográficas portuguesas e 1 chinesa)

Etnografia Portuguesa
• É constituída por cerca de 1200 peças, principalmente de olaria, muitas
das quais provenientes de importantes centros oláricos, alguns dos quais já
inexistentes e de que o museu tem os únicos exemplares conhecidos. Esta
coleção está atualmente no Museu de Olaria de Barcelos para estudo e
publicação, o que valorizará ainda mais este espólio.

Etnografia Colonial
• Estão registadas 8 proveniências: Macau; Índia; S. Tomé e Príncipe;
Moçambique; Angola; Guiné e Timor.
• Estas coleções, além da sua importância científica, possuem peças de valor
incalculável e de enorme beleza, com um potencial museológico imenso.
• Das peças de Moçambique podemos salientar o seu conjunto de peças
Maconde.
• A coleção mais numerosa é proveniente de Angola e contém um considerável
número de peças, conhecidas nacional e internacionalmente. Apenas como
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exemplo, algumas dessas peças foram solicitadas para integrarem exposições
no Musée Dapper em Paris (2010/2011), no Metropolitan Art Museum de
Nova Iorque (2011), Museu Rietberger de Zurique (2012) e para o Museu
Histórico Nacional do Rio de Janeiro Brasil. (2012).

Etnografia Estrangeira
• Estão registadas 19 proveniências diferentes designadas como: África; África
– coleção Ateneu; China; Cáucaso; Japão; México; Uruguai; Brasil; Pérsia;
Turquia; Extremo Oriente, Checoslováquia; da Melanésia: Nova Guiné; Ilhas
de Salomão; Ilhas Nova Irlanda, Arquipélago de Bismarck; Ilhas Nova Bretanha,
Arquipélago de Bismarck; Ilhas do Almirantado e Indonésia. A coleção da
Melanésia está declarada como única em Portugal.

Antropologia

Tal como foi referido, as coleções osteológicas foram incluídas na Arqueologia,
mas justificam uma referência mais desenvolvida.

Antropologia Portuguesa
• A osteologia humana metropolitana portuguesa atual está dividida em duas
coleções: estudo e aulas. A identificada como sendo a de estudo, que seria
proveniente da recolha de cemitérios do Porto durante os primeiros anos do
século XX, está reduzida a 6 crânios e alguns ossos longos. A identificada como
material para aulas compreende cerca de 903 peças ósseas.
• Entre as coleções arqueológicas, existem sítios dignos de nota pela qualidade
e/ou quantidade do espólio. As coleções antropológicas, provenientes de
sítios arqueológicos mais estudadas são S. Paio d’Antas (Esposende); Caverna
dos Refugidos (Alenquer); Eira Pedrinha, Covão d’Almeida (Condeixa-a-Nova)
e Muge (Cabeço da Amoreira, Cabeço da Arruda e Moita do Sebastião) e
destes estudos têm resultado diversas teses de doutoramento e numerosas
publicações.

Antropologia colonial
•Da Índia existem seis crânios de Satary, provenientes do cemitério de
Sanquelim, território de Goa.
• De Angola existem seis crânios e quatro mandíbulas de “negros Mossumbes”,
de Quissala, arredores de Novo Redondo.
•Da Guiné existem dois esqueletos completos e uma mandíbula. Os dois
esqueletos montados são de Papéis.
•De Moçambique, existem quatro crânios com as respetivas mandíbulas (três
de Angónis e um de Chipeta). Existe ainda um crânio de origem desconhecida,
uma tíbia, um ilíaco incompletos e um crânio, provenientes de Nicuadala.
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Antropologia Estrangeira
• Da América do Sul existem fragmentos da face e da mandíbula da Argentina;
dois crânios e um frontal de índios do Brasil.
• Do Burkina Fasso existe uma interessante coleção de nove crânios, na maior
parte dos casos com as primeiras duas ou três vértebras cervicais e vinte e uma
mandíbulas. Estão marcados com a designação “Mossi” e/ou “Ougadougou”.

Osteologia não humana

• Além dos materiais humanos, o Museu possui ainda um conjunto de
coleções osteológicas não humanas, tendo particular importância o espólio
de Muge com milhares de peças e um conjunto de 4 esqueletos montados e
numerosos ossos soltos de Gorilla gorilla, recolhidos na Floresta do Maiombe,
em Cabinda, Angola. Existem ainda esqueletos montados de Papio papio e de
Callithrix jachus, e crânios de Callithrix jachus, de Cynocephalus hamadryas, de
Cercopithecus sp. com local de colheita em Luanda, Angola, de Cercopithecus
solatus e de Pan troglodytes.

Numismática

• A coleção de Numismática (Portuguesa, Colonial e Estrangeira) é constituída
por cerca de 4316 peças. Está totalmente inventariada e informatizada.
• Estão representados cerca de 40 países. De Portugal existem moedas romanas,
medievais e da república. São particularmente importantes dois tetradracmas
em prata encontrados na Serra do Pilar em Gaia e um Constantinus Augustus
em ouro adquirido pelo Instituto de Antropologia. Existem também 112 notas
e vales de Portugal e 36 medalhas.
• É fundamental fotografar este espólio e acondiconá-lo em ambiente acidfree.

Fotografia

• Museu possui um conjunto de fotografias antigas, de que neste momento
estão inventariadas em papel cerca de 500, mas existem algumas centenas
por inventariar, organizar e digitalizar. Algumas dezenas são ainda em slide de
vidro.
• Muitas destas imagens são documentos únicos, pelo que é urgente digitalizar,
reorganizar e acondiconar em ambiente acid-free.

Filmes

• Museu possui ainda uma coleção de 31 filmes em nitrato de celulose,
depositados na Cinemateca Portuguesa desde Dezembro de 1997, por razões
de segurança. Neles constam cenas de antropologia cultural e de visitas a
Muge aos trabalhos arqueológicos dos anos 30 do século XX.
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Espólio documental e bibliográfico

• Espólio documental e bibliográfico pode ser considerado significativo, mas não
está inventariado ou informatizado pelo que não é possível quantificar. É também
urgente a sua digitalização, já que o manuseamento é desaconselhado.

Iconografia

• Coleção considerável, não inventariada, constituída por dezenas de quadros,
gravuras, etc... É importante inventariar, fotografar e/ou digitalizar este espólio.

Instrumentos antigos

• A coleção de Instrumentos antigos é muito reduzida, mas contém alguns estojos
antropométricos de considerável valor.

Instalações

• Museu compreende uma Sala de Exposição Permanente com uma área de
apenas 165 m2, e diversas pequenas salas de reserva num total de 191,3 m2.
Destas, a sala de maior área mede 92 m2, mas serve simultâneamente de reserva
com as coleções de Zoologia, de área laboratorial e de estudo, e a sala de reserva
mais pequena tem apenas 4 m2.

Exposição permanente

• A Exposição Permanente atualmente encerrada ao público, já que está prevista
a sua desmontagem e transferência para outra sala no mesmo edifício, está
exclusivamente dedicada à arqueologia, e organizada de forma cronológica.
• Este espaço museológico corresponde àquele em que Mendes Corrêa e os seus
colaboradores começaram a instalar, a partir de 1935, a então denominada “Sala
de Antropologia Geral e Metropolitana”, mantida inalterada e não visitável até ao
final da década de 60.
• É durante o ano de 1970 que se verifica uma primeira e sumária reorganização
deste Museu, passando desde então a estar aberto ao público semanalmente.
• No início da década de 80 e após algumas obras de beneficiação da sala, procedeuse a uma montagem da exposição.
• Na década de 90 procedeu-se à museografia atualmente existente.
• Estão expostos muitos dos materiais arqueológicos recolhidos por Mendes
Corrêa, Ruy de Serpa Pinto, Joaquim Santos Júnior, Ricardo Severo, Carlos Teixeira,
Camarate França, Hipólito Cabaço, Virgílio Correia, Eugénio Jalhay, Jean Roche e
Agostinho Isidoro, nomes para sempre ligados à história do Instituto de

[159]

Asensio, Lira, Asenjo & Castro (Eds.) (2012) SIAM. Series Iberoamericanas de Museología.Vol. 6.

Antropologia.

• A exposição permanente está organizada em três secções: Paleoantropologia,
Arqueologia Portuguesa e Estrangeira.
• A paleontologia humana está representada com réplicas de crânios fósseis.
• A coleção de Portugal inclui peças de tipologia muito variada, representativas
do Paleolítico, do Mesolítico (artefactos de sílex, materiais de concheiros e
esqueletos humanos), do Neolítico (espólios de antas), do Calcolítico (vasos
cerâmicos, artefactos líticos e ósseos) e objectos diversos, de adorno e de uso
corrente, das Idades do Bronze e do Ferro.
• Da Época da Romanização, são de referir materiais de construção, pesos,
moedas, objectos de adorno provenientes, maioritariamente, de necrópoles
do Norte do país.
• Da Coleção Estrangeira, são de salientar a de Arte Egípcia, constituída por
peças associadas ao culto funerário e a da Grécia, por cerâmica. Ambos os
conjuntos, integraram outrora a Galeria de História da Arte do Museu de
Arqueologia Histórica da Universidade do Porto, instalado em dependências
da primeira Faculdade de Letras, encerrada pelo Estado Novo em 1928.

Reserva

• Em reserva existem também coleções de Arqueologia portuguesa, colonial
e estrangeira, todas as coleções de Etnografia, Antropologia, Osteologia
não humana, Numismática, Fotografia, espólio Documental, Bibliográfico,
Iconográfico e Instrumentos Antigos.
• Algumas destas peças já integraram a chamada sala Ultramarina, em que
estavam expostas as coleções de Etnografia provenientes das antigas colónias
portuguesas, especialmente africanas, mas foi desmontada em 1974 na
sequência de um incêndio no edifício e não voltou a reabrir.

Conservação

• As coleções do Museu de Antropologia, dada a sua diversidade, englobam
um conjunto de materiais com susceptibilidades e exigências de conservação
muito diferentes.
• Os materiais vão desde as cerâmicas, aos metais, às madeiras, ao osso, ao
gesso, aos pigmentos e às resinas epoxy, entre outros.
• De uma forma geral, todas as alterações acentuadas do meio ambiente a
que os materiais normalmente estão expostos, podem contribuir para a sua
degradação, sejam devido a factores abióticos ou bióticos.
• factor humano é também importante na conservação de todo o tipo de
material, já que o manuseamento efectuado pessoas sem preparação ou
conhecimento, descuidado, frequente, contribui de forma determinante para
a degradação dos materiais.
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• Apesar da sala de Exposição Permanente se encontrar encerrada ao público
desde Maio de 2008, em consequência da intervenção no edifício, que
consistiu na substituição de todas as portas e janelas voltadas para o exterior,
a que não foram aplicados filtros ultra-violeta e de que foram removidos os
estores, eliminando qualquer protecção da luz solar para as peças expostas;
de praticamente na mesma altura, se ter verificado a eclosão de uma grave
infestação da madeira do chão e da exiguidade do espaço que ocupam,
podemos dizer que, de um modo geral, as coleções do Museu de Antropologia
se encontram em boas condições de conservação.
• Isto deve-se essencialmente à estabilidade das condições de temperatura e
humidade relativa, das áreas que ocupa.

Considerações finais

Pretende-se pois contribuir para que num futuro, que se espera próximo, se
desenvolva um projecto de musealização que simultaneamente respeite o valor
científico das coleções, valorizando a sua função e lugar no discurso expositivo
e a exposição dos objectos em função do público. Estas coleções têm servido a
comunidade académica nacional e internacional, uma vez que o Museu disponibiliza
o seu espólio para investigação. Podemos pois afirmar que se pretende que a
curto prazo esteja concluído e informatizado todo o inventário, para se proceder
à reorganização das coleções, nos casos em que tal se justifique, promovendo a
sua investigação, já que as novas tecnologias abrem permanentemente novos
desafios e horizontes, garantindo a conservação das coleções e simultaneamente
apostando em novos discursos museológicos que fidelizem o público e captem
novos públicos.
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Arte contemporânea e as instituições de arte: impasses
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Resumo: A produção artística contemporânea caracteriza-se pela multiplicidade.
Dar conta da abertura proposta pelas suas inúmeras produções significa em
grande parte, analisar a crítica institucional que muitas obras postulam. Neste
artigo gostaria de apresentar meu acompanhamento destas mudanças na história
de alguns museus brasileiros, entre os anos de 1950 e 1970.
Palavras-chave: museologia, arte contemporânea, museus, Brasil
Abstract: Contemporary artistic production is characterized by multiplicity. In
order to address the wide variety of choices provided by a great number of work
of art, one must also analyze the institutional reviews and critique regarding of
these works of art. In this article, I aimed to present my follow up of these historical
changes in some important Brazilian museums, in the 1950-70’s period.
Keywords: museology, contemporary art, museums, Brazil.

A produção artística contemporânea caracteriza-se pela multiplicidade. Dar conta
da abertura proposta pelas suas inúmeras produções significa em grande parte,
analisar a crítica institucional que muitas obras postulam. Se a arte moderna
privilegia a autonomia da forma e rompe com os suportes tradicionais, em
especial a pintura sobre tela e a escultura em pedestal, a arte contemporânea
articula conteúdos sociais e políticos, e atualiza a inter-relação da arte com a vida
cotidiana, gerando uma complexidade não só nas suas formulações, como no
próprio sistema das artes.
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Em 1961, Arthur Danto, em seu texto “O Mundo da Arte”35, analisa esta implosão
colocada pela produção artística contemporâneas. Articulando, ironicamente, a
ideia do fim da teoria da imitação, do conceito de mimesis, com um novo circuito
de ‘uma arte do real’, o autor explicita a atualização do impasse entre o novo
– a vanguarda artística –, e a tradição. A arte contemporânea, para Danto, não
é somente estética, é ação e processo, sendo que o desenvolvimento de novas
estratégias de crítica e de exposição, torna-se um imperativo.
Pouco mais de uma década depois, Lucy Lippard36, analisará como a arte conceiual irá, em um curtíssimo espaço de tempo, proclamar a hegemonia da ideia. Neste
sentido, a arte contemporânea, como um todo, atualiza, a partir dos anos de 1960,
a crítica institucional colocada por Marcel Duchamp (1887-1968), e a importante
libertação do, já secularizado, fazer artístico.
Será dentro dessas novas proposições, colocadas pela arte contemporânea, que
delineam-se as contradições de sua presença nos museus de arte.
Para entender o funcionamento dos museus de arte moderna e de arte
contemporânea, é fundamental recapitular a importância do Museu de Arte
Moderna de Nova York (Moma), como modelo de funcionamento que será copiado
em todo o mundo, principalmente nas Américas. Estruturado por departamentos
análogos às várias técnicas das artes plásticas, o Moma teve com missão, delegada
ao historiador da arte Afred Barr37, estabelecer uma narrativa oficial sobre o
passado e o presente da arte ocidental. Narrativa comprometida ideologicamente
com a emergente elite econômica norte americana. Não será por acaso que esta
instituição elegerá Jackson Pollock (1912-1956) como figura central na história da
pintura do século XX.
Douglas Crimp, nos meados dos anos de 1980, em uma série de artigos reunidos no
livro “Sobre as ruínas do museu”38, verificará o desmoronamento da hegemonia
museal no momento em que a fotografia é introduzida dentro do circuito de
35 DANTO, Arthur. O Mundo da Arte. In D’OREY, Carmo. O que é a arte? Lisboa: Dinalivro,
2007.
36 Lippard, Lucy R.. Six years: the dematerialization of the art object from 1966 to 1972.
Londres: Studio Vista, 1973.
38 Cf. KANTOR, Sybil Gordon. Alfred H. Barr, Jr., and the intellectual origins of the Museum
of Modern Art. Massachusetts: MIT Press, 2002.
39 CRIMP, Douglas. Lawler, Louise (fot). Santos, Fernando (trad). Sobre as ruínas do
museu. São Paulo, Martins: Fontes, 2005.
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exposições dos museus de arte. Nestes textos, junto com o questionamento
do sistema de construção de uma narrativa sobre arte no museu, é também
questionada a crítica e a historiografia da arte formalista.
Os textos dialogam com o paradigmático ensaio “O Tribunal da Fotografia”39,
onde Christopher Phillips analisará o caráter inquietante da fotografia no museu,
pela sua origem privilegiada (na pintura) e sua natureza moderna ‘avant la lettre’.
Entende-se a fotografia com um campo de conhecimento que estabelece novos
paradigmas na criação e difusão de imagens.
Se a função social e cultural dos museus de arte é a reificação da narrativa da história
da arte, o lugar da arte contemporânea no museu, é o da crítica institucional. E é
nesta chave que se coloca o impasse entre a arte contemporânea e os museus de
arte.
Parodiando o emblemático texto de Theodor Adorno, “Museu Proust Valery”40,
de 1952, onde em breve introdução ao tema dos museus de arte, o autor aponta
a semelhança fonética entre museu e mausoléu; podemos dizer que a arte
contemporânea no museu articula duas palavras também próximas foneticamente:
tradição e traição, esta última entendia como crítica. Ressalto, que Adorno, ao
criticar o colecionismo oficial característico do final do século XIX e início do XX,
no escopo da sensibilidade do artista, aponta que o que vemos é quem nos olha.
E será nesta chave que Merlaux Ponty criticará o Museu Imaginário de André
Marlaux41 : uma história dos estilos, antes de consagrar-se nas edições com
reproduções fotográficas, encontra-se na eleição afetiva visual de cada um, em
especial dos artistas.
Não há dúvida que a arte no museu tem que ser mediada por processos
museológicos e curatoriais. Sendo os primeiros, de coleta, pesquisa e difusão, e
os segundos de responsabilidade crítica quanto às estratégias adotadas. Tratandose de arte contemporânea, se faz necessária uma operação epistemológica,
uma mudança nos paradigmas museais colocadas pelo modelo departamental e
historicista instaurado pelo Moma no final dos anos de 1920.

39 PHILIPS, Cristopher. El Tribunal de la fotografía. In : Indiferencia y Singularidad. (eds.)
GlòriaPicazo/Jorge Ribalta. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.
40 ADORNO, Theodore W. Museu Valery Proust. In: Prismas: crítica cultural e sociedade.
São Paulo: Ática, 1998, p 173-185.
41 Malraux, André. Saint-Aubyn, Isabel (trad). O museu imaginário. Lisboa, Edições 70,
2000.
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Uma possibilidade a este aparelhamento do meu, que enfrenta a sociedade do
espetáculo descrita por Guy Debord, é o estabelecimento de novas estratégias de
pesquisa e curadoria, isto é, o museu-arquivo de Hal Foster.
Podemos tomar como emblemática dessa nova situação, a perfomace, e sua
documentação, da obra “Eurásia” de Joseph Beuys, na Tate Galery em 1966. Deste
caso, o museu é palco, mas também depositário de informações, sejam elas de
registros, publicações ou projetos.
Em texto-manifesto “No interior do cubo branco”, Brian O’Doroty sentencia :
“A natureza sacramental do recinto torna-se clara, da mesma maneira que
um dos importantes preceitos de projeção do modernismo: à medida que o
modernismo envelhece, o contexto torna-se conteúdo. Numa inversão peculiar,
o objeto introduzido na galeria “enquadra” a galeria e seus preceitos.42”
Neste sentido, a arte contemporânea nos museus de arte questiona
produtivamen-te a instituição museal. Cabe ao museu acolhe-la. Este acolhimento
passa pela utilização individualizada de teorias, e da adoção de métodos críticos e
multidisciplinares.
Gostaria de apresentar meu acompanhamento destas mudanças na história de
alguns museus brasileiros, em especial paulistanos, entre os anos de 1950 e 1970.

As seis primeiras bienais do Museu de Arte Moderna de São Paulo
(MAM SP)

Durante as seis primeiras bienais do Museu de Arte Moderna de São Paulo, houve
um amplo debate junto à imprensa, aos artistas e aos críticos em torno da História
da Arte Moderna e da Arte Brasileira – sua tradição, modernismo e novos rumos
que estavam sendo tomados.
As primeiras seis bienais foram marcadas pelo caráter inovador, pela integração
com as atividades do Museu de Arte Moderna de São Paulo e, por uma notável
produção da crítica de arte. Vale ressaltar que é exatamente neste período, entre
1951 e 1961, que ocorreu um grande desenvolvimento da crítica de arte brasileira,
junto com uma maior profissionalização do meio artístico brasileiro. O advento das

42 O’DOHERTY, Brian; MCEVILLEY, Thomas. No interior do cubo branco: a ideologia do
espaço da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2002
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bienais participa notadamente deste processo, uma vez que as primeiras versões
da mostra foram excepcionais, tanto pelo elevadíssimo nível artístico, como pelos
aspectos institucionais: organização da mostra, arregimentação dos artistas,
curadores e críticos, e seleção e premiação das obras.
A mostra brasileira ganhou lugar no contexto internacional, como bem apontou
o crítico Geraldo Ferraz em “Elos de uma cadeia”43, em que compara a VI Bienal
de São Paulo (1961), à segunda mostra de Kassel (1959) e à XXX Bienal de Veneza
(1960). Gostaria de citas dois exemplos que me parecem relevante neste contexto
da função social das Bienais no processo de acolhimento da arte contemporânea:
a II e a VI Bienal, de 1952 e 1961, respectivamente.
A II Bienal marcou época pelas Salas Especiais, uma criação do então diretor artístico, Sérgio Milliet. Na seção brasileira, havia duas Salas Especiais: “Eliseu Visconti”,
organizada por José Simeão Leal, com 35 obras, e outra, de caráter retrospectivo da
produção artística brasileira até século XIX, denominada “Paisagem brasileira até
1900”, de organização de Rodrigo Mello Franco de Andrade, com 102 obras, com
Frans Post, Jean-Baptiste Debret, Nicolas e Felix Antoine Taunay, além de Victor
Meirelles e Almeida Júnior. As principais representações estrangeiras trouxeram as
seguintes Salas Especiais: Alemanha, com Paul Klee; Áustria, com Oskar Kokoschka;
Bélgica, com James Ensor; Estados Unidos, com Alexander Calder (organização
René d’Harnoncourt, diretor do Museu de Arte Moderna de Nova York); França,
com o Cubismo; Inglaterra, com Henry Moore; Holanda, com Piet Mondrian; Itália,
com o Futurismo; e México, com Rufino Tamayo.
De caráter retrospectivo, estas Salas reuniram, ao lado das Seções Gerais de cada
país, um conjunto inimaginável de obras primas para a época. Entre as delegações
estrangeiras, foi apresentada uma retrospectiva da arte européia, trazendo o
cubismo, o futurismo, o neoplasticismo, Picasso, Mondrian, Klee, Munch, Ensor,
Laurens, Moore, Marini e Calderli. A Sala Picasso foi patrocinada pelo Museu de
Arte Moderna de São Paulo, “contou com a colaboração e a direta orientação do
artista” e foi organizada por Maurice Jardot. Sobre elas comenta o crítico de arte
Ferreira Gullar, que será poucos anos depois, teórico e entusiasta na novíssima
arte neoconcreta:

43 FERRAZ, Geraldo. Elos de uma cadeia. São Paulo: O Estado de S. Paulo, 30.07.1960
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Qualquer que tenha sido o motivo da agrupação em pavilhões diferentes
dos países europeus e dos países americanos, essa disposição é proveitosa,
porque ela ‘imita’ o movimento evolutivo da arte moderna, transplantandose para a civilização florescente do novo mundo. O visitante que, no primeiro
pavilhão, acompanha o curso metamórfico do que se conhece como arte
moderna [grifo do autor], ao atravessar para o pavilhão seguinte, vai à procura
das conseqüências que terão encontrado, do lado de cá, as proposições
[grifo do autor] européias. A Bienal dá oportunidade a que se estabeleça
essa relação. Isso talvez não estivesse na intenção dos organizadores – o
que nos possibilita uma visão, embora precária em alguns pontos, bastante
natural desse transplante e de seus frutos.44
Nota-se a admiração do jovem crítico pelo panorama da arte moderna europeia,
apresentado nesta Bienal, e da mostra de arte contemporânea brasileira e do
continente americano, fazendo inter-relações entre estas duas produções.
Em 1961, a Bienal comemorava 10 anos de existência com uma mostra de grandes
proporções e com a direção artística do crítico de arte Mario Pedrosa. Polêmica,
a VI Bienal teve caráter marcadamente museológico, imprimindo uma visão da
História da Arte fora dos cânones ocidentais.
Mario Pedrosa, na sua atuação como crítico de arte, nas palavras de Otília Arantes,
é uma exceção do ambiente brasileiro, tendo nesta ocasião, uma oportunidade de
defender de uma forma bastante objetiva suas ideias que neste momento estava
já maduras, depois de amplo debate ocorrido no ambiente da crítica de arte
durante os anos de 1940 e 1950. A Bienal de São Paulo como instituição de arte,
tinha amadurecido seu formato, e contava com prestígio nacional e internacional.
Ao fazer um “balanço das Bienais anteriores” com “salas especiais dos principais
artistas laureados nas primeiras bienais” , Mario Pedrosa também procura, por
um conjunto das Salas Especiais, fazer uma reflexão em torno da História da Arte
Ocidental e não ocidental, em torno do modernismo brasileiro e em torno da
Bienais. Foram organizadas nove Salas Especiais com arte brasileira, e quase todas
as delegações estrangeiras trouxeram alguma homenagem ou sala temática.

44 GULLAR, Ferreira. II Bienal de São Paulo: cubismo e futurismo, Rio de Janeiro, Diário
de Notícias, 12/01/1954.
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As Salas Especiais dedicadas aos artistas premiados nas edições anteriores foram
organizadas por críticos. Sendo a sala dedicada a Danilo Di Prete, organizada por
José Geraldo Vieira e contava com 36 pinturas; a de Milton da Costa, por Flávio
de Aquino, com 43 pinturas. Uma homenagem especial a Oswaldo Goeldi, por
Ferreira Gullar, com 97 desenhos e 58 xilogravuras.
As outras Salas Especiais foram: Livio Abramo (45 desenhos e 46 gravuras),
organizada por Lourival Gomes Machado; Carybé (23 desenhos e um mosaico,
além de painéis com documentação fotográfica de obras públicas), por Wolfgang
Pfeiffer; Arnaldo Pedroso d’Horta (32 desenhos e 4 gravuras), por Armando
Ferrari; duas salas com desenhos, uma de Aldemir Martins (16 desenhos), por
Lourival Gomes Machado, e outra de Marcelo Grassmann (20 desenhos), por José
Roberto Teixeira Leite. E, finalmente, uma retrospectiva de Volpi sem precedentes,
organizada por Mário Schenberg, apresentando uma série de 95 pinturas, datadas
entre 1915 e 1961, que deram uma visão inédita de sua trajetória.
O historiador da arte José Roberto Teixeira Leite, então diretor do Museu Nacional
de Belas Arte (RJ), organizou uma sala com a coleção de 20 obras de EugèneLouis Boudin (1824-1898), o “orientador de Monet”. No texto crítico do catálogo,
o autor dialoga com a reavaliação do artista feita pelo Museu do Impressionismo
inaugurado em 1947.
O comprometimento com a produção artística contemporânea aparece na
organização do próprio Mário Pedrosa, junto com o curador alemão Wermer
Schmaleubach, de uma Sala Especial de Kurt Schwitters, Esta sala foi uma reedição
da sala especial apresentada na Bienal de Veneza em 1960: “Ao apresentar
Schwitter, agora na Bienal paulista, conquistará para ele outro dos dois grandes
centros da vida de arte internacional dos nossos dias”45. A França enviou uma Sala
Especial “hors councours” Jacques Villon organizada por Jean Cassou, além de da
sala da Viera da Silva, artista portuguesa, que iria ganhar premio decenal.
A delegação estados-unenses foi organizada por René d’Harnoncourt, então
diretor do Museu de Arte Moderna de Nova York, apresenta uma Sala Especial
Robert Motherwell organizada por Frank O’Hara e uma Sala Especial de Reuben
Nakian organizada Thomas B. Hess, e uma, de Leonardo Baskin organizada Willian
Lieberman.
45 MUSEU DE ARTE MODERNA. VI Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo. São
Paulo, 1961 (cat. de exposição).
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A delegação chinesa trouxe uma sala sobre o artista Chang Dai-Chien, organizada
pelo Museu Nacional da Republica da China, Tampei, e o Japão, sobre Tomioka
Tessai (1836-1924), além de uma Sala Especial Caligrafia Japonesa do século VIII
ao século XIX.
A América Latina estava representada nas Salas Especiais de José Clemente Orozco
(México), Samuel Roman Rojas (Chile), Pedro Figari (Uruguai), Raquel Forner e Alicia
Penalba (Argentina). Destaco a Sala Especial da delegação paraguaia, intitulada
Arte Hispânico-guarani no Paraguai (1610 - 1667), organizada por Josefina Pia e
pelo gravador brasileiro Livio Abramo, trazendo de forma inédita neste contexto,
uma pequena mostra da arte religiosa da região do Rio do Prata.
Nesta mesma chave, a Austrália comparece com uma exposição de Arte Aborígene,
organizada pelo Commonwealth Art Advisory Board. A Iugoslávia também colabora
com um pequena mostra de cópias de afrescos medievais organizada pelo Dr
Milan Kasanin diretor da Galeria de Afrescos de Belgrado.
Sobre o conjunto dos textos apresentados pelos organizadores, ressalto o caráter
didático, sempre explicativo do significado da escolha do artista ou tema, e breve
análise de obras ou do conjunto das obras apresentadas.
Em relação ao resultado geral do desenho da VI Bienal, me chama atenção a divisão
da organização das salas especiais, em uma tentativa bem sucedida de ampliar
o debate, o que vai resultar, por exemplo, em uma premiação que contempla
diversas proposições, como a arte neoconcreta de Ligia Clark e a pintura de Iberê
Camargo, sendo ambos comprometidos com novas pesquisas.
Para finalizar, coloco que Mário Pedrosa realiza, com esta mostra, aquilo que
prometeu no momento de sua nomeação: que a Bienal “será um laboratório de
experiências vivas e uma casa de estudo e educação, destinada a assimilar o que
de autêntico e vital se encontre naquelas [novas] experiências [artísticas]”.
Em uma época onde ainda não era comum a ideia de curadoria (a Documenta de
Kassel tinha apresentado sua segunda edição no ano anterior), Pedrosa consegue
imprimir personalidade e debate teórico à organização da mostra, que de forma
bastante emblemática, fecha um primeiro ciclo das Bienais, quando estavam
organizadas pelo MAM SP, logo dentro do âmbito administrativo e cultural desta
instituição, e abre a década de abertura da arte concreta e neoconcreta. Não por
acaso será uma Bienal de inúmeras Salas Especiais, que ao fazer uma avaliação
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dos dez anos das atividades da Bienal, faz principalmente uma reavaliação da
arte brasileira, em especial a arte moderna, conjuntamente outras produções
já consagradas pela História da Arte que de alguma forma dialogavam com as
produções recentes.

O Museu de Arte Contemporânea da USP (MAC USP)

Para finalizar gostaria de fazer um breve histórico da história da primeira direção
do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Fundado em
1963, em função da doação do acervo pessoal de Francisco Matarazzo Sobrinho e
do recém extinto MAM SP para a universidade.
Para assumir a direção do MAC USP foi chamado o historiador da arte Walter
Zanini, que este a frente da instituição de 1963-197846. Neste período, chamada
de “era Zanini”, ao lado do acervo que constituia-se primordialmente de arte
produzida na primeira metade do século XX e nos anos de 1950, foram realizadas
inúmeras exposições de arte contemporânea, promovendo a entrada no museu
desta produção recente, assim como de um intenso debate entre historiadores,
críticos e artistas sobre a relação do museu e da arte atual. Destaco as mostras
Jovem Arte Contemporânea (as JACs), que ocorreram de 1967 a 1974, Prospectiva
74, com a participação de 150 artistas, e Poéticas Visuais, de 1977 com 201 artistas,
ambas organizada pelo artista Julio Plaza e por Walter Zanini.
Sintomaticamente temos notáveis exposições de fotografias como
Cartier Bresson: fotografias recentes (1970), Fotógrafos de São Paulo (1971),
Um Fotógrafo Desconhecido (1972), com textos de Claudia Andujar, Jorge Love
e Maureen Bisilliat, e 70 Fotos de Brassaï (1974), com texto de John Szarkowski,
então curador de fotografia do Moma.
Procurei com este breve relato, demostrar a pertinência das ações ocorridas
nestes dois importantes museus paulistanos, o MAM SP e suas primeira Bienais, e
o MAC USP, na gestão do professor Walter Zanini, e destacar o modelo de atuação
institucional no campo museal, conciliando as atividade de guarda, pesquisa e
difusão, com as atividades de crítica, e da fruição proporcionada pela produção
artística de seu tempo, ou em outras palavras, pela arte contemporânea. Nestas
ações os museus contam com a participação de críticos de arte, historiadores e
artistas, cumprindo o papel mencionado no início do texto: o acolhimento da arte
atual no museu de arte pela utilização crítica das estratégias de curadoria.
46 AMARAL, Aracy A. Perfil de um acervo. Sao Paulo: Mac/techint, 1988.
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