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RESUMO:  

A presente monografia resulta de um estudo sobre a política de acervos 

empregada em museus, nomeadamente a política aplicada no Museu Goiano Professor 

Zoroastro Artiaga. Para tanto, o trabalho buscou examinar a formação e o 

gerenciamento de seus acervos desde a criação do museu - sobretudo no que diz respeito 

à aquisição e descarte - para a compreensão de como foi sendo delineada, ao longo dos 

anos, a política de acervos da instituição. 

A análise propõe ainda uma reflexão acerca da importância das políticas de 

gestão voltadas para a organização e manutenção dos acervos, bem como dos possíveis 

problemas ocasionados pela ausência de tais políticas, contribuindo com a sugestão para 

elaboração e/ou reformulação das mesmas. 

 

Palavras chave: museus, gestão de acervos, acervo, política de acervos, Museu Goiano 

Professor Zoroastro Artiaga. 



 
 

ABSTRACT 

The following monography is the result of a study about the collection policies used in 

museums, namely the policies applied at the Museu Goiano Professor Zoroastro Artia-

ga. For that, the research seeked to examine the formation and management of their 

collections since its creation - mainly what it tells about acquisition and discard - for the 

understanding of how the collection policies have been outlined as the years went by. 

The analysis proposes a reflection about the importance of management policies direc-

ted to the organization and maintenance of the collections, as well as of the possible 

issues caused by the absence of such policies, contributing with the sugestion for deve-

lopment and/or recycle of them. 

 

Keywords: museums, collection management, collection, collection policies, Museu 

Goiano Professor Zoroastro Artiaga. 
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Introdução 

A presente monografia possui como propósito abordar o tema da gestão museológica 

com foco na política de acervos empregada em museus. Ao considerar a política de gestão de 

acervos um instrumento indispensável para a administração, aquisição, tratamento e 

disponibilização de objetos musealizados, discutimos a importância da implementação desta 

política nas instituições museológicas, bem como apontamos os prejuízos ocasionados pela 

sua ausência. 

A análise se centrou na política de acervos empregada no Museu Goiano Professor 

Zoroastro Artiaga – doravante chamado pela sigla MUZA – desde a sua criação, visando 

compreender de que modo a instituição, por meio da incorporação e tratamento dos acervos 

que mantém, definiu ao longo dos anos o seu escopo e a sua tipologia. De acordo com Nicola 

Ladkin, 

 

O documento mais importante do acervo do museu é a Política de Gestão do 

Acervo. Baseada na declaração de missão do museu e noutros documentos 

de políticas fundamentais, o propósito e objectivo do museu são 

estabelecidos pelo tipo de acervo, investigação e preservação do acervo 

(LADKIN, 2004, p.18). 
 

A questão de interesse ou o problema da presente análise está relacionada com a 

existência, ou não, na instituição analisada, de políticas institucionais voltadas para o 

gerenciamento dos acervos. Compreendida como parte dos programas de gestão do museu, a 

gestão de acervos e seus instrumentos, política de acervo e política de aquisição, auxiliam na 

garantia do cumprimento dos objetivos do museu e na manutenção da identidade pública da 

instituição. 

Metodologicamente a pesquisa se apoiou em análise da bibliografia sobre o tema e 

específica sobre o MUZA, em trabalho de campo no museu incluindo pesquisa documental, 

entrevistas, observação participante (notadamente durante o estágio curricular do curso de 

Museologia mas também em fase posterior de complementação dos dados), confronto destes 

dados com a bibliografia e elaboração de uma proposta de roteiro para redação da política de 

acervo do museu. 

O tema da gestão de museus vem sendo largamente discutido nas amplas facetas do 

fazer museológico inferindo sobre o modelo organizacional, a estruturação de departamentos, 

a equipe profissional, as políticas institucionais empregadas e a discussão sobre planejamento 

de ações e metas a serem cumpridas em médio e longo prazo. Tal como uma empresa, as 
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instituições museológicas necessitam de um modelo de gestão e estruturas mínimas para sua 

organização, administração e funcionamento, pois a ausência destes parâmetros impede o 

museu de cumprir efetivamente sua função social. Por essa razão, grande parte das discussões 

travadas a respeito da gestão e administração em museus vem sendo abordada sob o amparo 

das teorias da administração, que auxiliam na delimitação de sua estrutura organizativa em 

prol de seu bom funcionamento. Mas estas teorias também precisam ser adaptadas ao 

contexto específico de uma instituição museológica. 

Destarte, a discussão sobre a condução das atividades dos museus é realizada no 

tocante aos modelos de gestão, planejamento, organograma, equipe, direção, infraestrutura, 

código de ética, programas institucionais, dentre outras atividades interdependentes. Gary 

Edson, ao discutir a gestão do museu, afirma que o seu papel fundamental consiste em 

“apoiar a organização, independentemente do seu tamanho ou complexidade, alcançando 

resultados consistentes para que a missão institucional possa ser articulada e cumprida” 

(2004, p. 145). Atesta ainda que: 

 

Sem gestão própria, um museu não pode providenciar a preservação e a 

utilização adequada do acervo, nem pode manter e apoiar uma exposição e 

um programa educativo eficaz. Sem uma gestão qualificada, pode perder-se 

o interesse e a confiança pública e o reconhecimento do valor de museu, 

como instituição a serviço da sociedade, pode ser posto em perigo. Necessita 

de ser uma reflexão a um alto nível de desenvolvimento social com pessoal 

com várias competências educativas e de tomada de decisão (Idem, p.146). 
 

Por conseguinte, compreende-se que os instrumentos de gestão são indispensáveis 

para as ações de salvaguarda e comunicação do patrimônio desenvolvidas nos museus. 

A relevância do tema da gestão também é conferida pela necessidade de normatização 

dessas atividades em torno de leis específicas que garantem a existência de instituições 

museológicas, tal como o Estatuto de Museus estabelecido em 2009. De acordo com 

Manuelina Maria Duarte Cândido, “não se pode mais considerar museu uma instituição 

criada indiscriminadamente, sem planejamento e inserção de diretrizes museológicas” 

(DUARTE CÂNDIDO, 2011, p. 153)1. 

Parte dos programas de gestão estabelecidos em nível institucional, a gestão de 

acervos museológicos é atribuída às instituições museológicas e ponderada na Política 

                                                           
1 Segundo a autora, há uma disparidade entre os avanços da Museologia e a realidade encontrada em 

grande parte do cenário museal, constituindo a gestão museológica e a compreensão global da 

instituição desde a “concepção do museu à sua implantação, passando pela definição e implantação de 

plano, programas e projetos museológicos”, um meio para a qualificação e aproximação dos museus 

aos parâmetros da Museologia profissional (DUARTE CÂNDIDO, 2011, p.153). 
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Nacional de Museus, na elaboração do Plano Museológico e no Estatuto de Museus. O 

programa de acervos, segundo a portaria normativa nº1 do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), é aquele que “organiza o gerenciamento dos diferentes tipos de 

acervos da instituição” e opera de acordo com subprogramas, tais como: aquisição, 

documentação, conservação e restauração (DOU 11/07/2006).  

A política de acervos, considerada uma ferramenta que auxilia na regulamentação das 

ações voltadas para os acervos museológicos e alvo da presente análise, tem início na seleção 

dos objetos a serem incorporados de acordo com os objetivos da instituição (por meio de uma 

política de aquisição) e incide sobre os demais procedimentos realizados para o tratamento, 

chegando até a disponibilização de acervos no museu. 

Neste trabalho, por meio da análise da política de acervos empregada no MUZA, 

realizamos uma discussão a respeito da importância de tal política para o gerenciamento dos 

acervos e para a administração do museu como um todo, conferindo se os objetivos 

institucionais, declarados pelo estabelecimento da missão do museu, são respaldados na 

prática pelas ações de seleção e tratamento dos acervos de que dispõe. 

Para tanto, a discussão possui como amparo as recomendações da Política Nacional de 

Museus (2003), da portaria normativa nº 1 do IPHAN, já mencionada, que dispõe sobre a 

elaboração do Plano Museológico, das orientações do Subsídios para a Criação de Museus 

Municipais (CHAGAS; NASCIMENTO JÚNIOR, 2009), do Estatuto de Museus, aprovado 

em janeiro de 2009 e, mais recentemente, do decreto nº 8.124 de 17 de outubro de 2013 que 

regulamenta os dispositivos de instituição do Estatuto e de criação do Instituto Brasileiro de 

Museus (IBRAM). 

Ao analisar a importância das políticas e regimentos internos das instituições 

museológicas, notadamente as políticas que gerem e dispõem sobre os acervos nessas 

instituições, objetiva-se asseverar a sistematização da prática voltada para o tratamento dos 

acervos museológicos, dada a constatação de que grande parte das instituições museológicas 

ainda atuam fora dos padrões recomendados pelo IBRAM. Em vista disso, também 

objetivamos apontar caminhos para a elaboração e implantação da política de acervos, 

considerando que esta deve ser revista e atualizada periodicamente. 

Tendo constatado que a incorporação desenfreada de uma vasta tipologia de objetos 

tem levado ao prejuízo dos procedimentos técnicos de salvaguarda e comunicação 

patrimoniais, conduzimos a pesquisa que ora apresentamos como o estudo de um caso 

concreto de política de acervos. 

 A ideia de um museu ligado estritamente ao passado e ao acúmulo de coisas que mais 
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não servem para a vida útil das pessoas há muito tem sido combatida. Cada vez mais os 

museus vêm se afirmando enquanto locais atuais com participação direta nos sistemas de 

educação, cultura e lazer. 

 Consideramos que o desenvolvimento e implementação de uma política de acervos em 

acordo com as especificidades e possibilidades do museu, possa contribuir para a 

sistematização da prática museológica. Verificada a ausência do emprego da política de 

acervos em um número considerável de instituições museológicas, a relevância do presente 

estudo justifica-se pela necessidade em assinalar a importância do estabelecimento da política 

de acervos para museus, não somente objetivando o cumprimento das determinações 

dispostas na legislação vigente, mas também em prol da otimização do tratamento e 

comunicação dos objetos. 

 A estruturação da publicação trienal Museus em Números pelo IBRAM, baseada em 

informações colhidas pelo Cadastro Nacional de Museus (CNM), demonstra a preocupação 

em realizar um estudo apurado da realidade dos museus brasileiros e auxilia-nos na análise de 

como vem sendo fomentada a gestão dos acervos nas instituições cadastradas. 

 Os dados oriundos do CNM e processados em Museu em Números, fornecem-nos um 

panorama geral da situação dos acervos museológicos brasileiros, indicando a quantidade, a 

variedade, tipologia, informações sobre registro e tombamento. 

 Os gráficos apontam que os procedimentos de registro e inventários dos acervos, 

atividades consideradas essenciais para o diagnóstico e preservação dos acervos em primeira 

instância, possuem disparidades em relação à realidade. Embora 78% dos museus tenham 

declarado a realização de registro, 75% afirmam possuir apenas um número aproximado sobre 

a quantidade de seus bens culturais. A razão para tal realidade, segundo o periódico, está “na 

escassez de recursos humanos e a ausência de capacitação técnica para a realização da 

atividade e o próprio caráter dinâmico dos acervos, uma vez que boa parte das instituições 

atua com a permanente inclusão de novos bens culturais em suas coleções” (IBRAM, 2011, 

p.81). 

 Portanto, a relevância da discussão do tema da gestão de acervos encontra-se 

justamente na relação de importância e ausência da política voltada para a seleção, aquisição e 

demais tratamentos dos acervos museológicos, cujas recomendações encontram-se legalmente 

vigentes nos documentos que elencamos e pelas quais é possível acurar o trabalho do 

museólogo nos museus. 

O trabalho foi estruturado em três capítulos. No primeiro, apresentamos alguns 

conceitos essenciais para a compreensão das atividades básicas que os museus exercem e da 
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Museologia enquanto disciplina que orienta os procedimentos técnicos realizados nessas 

instituições apresentando ainda alguns instrumentos que auxiliam a sua gestão, notadamente a 

gestão e política de acervos e no que se refere ao seu tratamento adequado de acordo com o 

código de ética vigente para museus. 

O segundo capítulo trata da prática do colecionamento e suas consequências para os 

museus quando não há uma diretriz que oriente a aquisição e incorporação de acervos, 

ocasionando problemas de gestão, documentação, conservação e comunicação dos bens 

culturais. 

Por fim, o terceiro capítulo discute a criação e organização do MUZA a partir da 

análise in loco que foi realizada no primeiro semestre de 2013. Na ocasião, foram recolhidos e 

analisados alguns documentos institucionais que auxiliaram na compreensão do histórico do 

museu, da formação de seus acervos, de sua missão institucional, expografia, entre outros 

elementos que contribuíram para a análise da política de acervos empregada atualmente no 

museu. Ainda incluímos, como desdobramento dessa análise, a sugestão de procedimentos 

que auxiliem na avaliação e implementação mais precisa de sua política de acervos. 
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Capítulo 1: Os Museus e sua organização institucional 

 

As instituições museológicas definidas em torno do estatuto do Conselho Internacional 

de Museus (ICOM) são aquelas caracterizadas enquanto “instituições permanentes, sem fins 

lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, abertas ao público, que 

adquirem, preservam, pesquisam, comunicam e expõem, para fins de estudo, educação e lazer, 

os testemunhos materiais e imateriais dos povos e seus ambientes” (ICOM, 2010, p.29). 

As atuais discussões a respeito da concepção de museu reavaliam de forma sistemática 

as prerrogativas lançadas em início do século XIX das quais se originou a ideia de que os 

museus e, por conseguinte, a Museologia, encerram o estudo e tratamento dos objetos. Para 

além de local de guarda, conservação e acúmulo dos objetos, os museus devem desenvolver a 

implementação de um conjunto de práticas que vise não somente a preservação, mas também 

o uso da herança cultural sob a sua tutela. 

Um museu apenas depositário de objetos e voltado para a organização e classificação 

dos mesmos, está destituído de sua função social, muito se aproximando ao colecionismo do 

século XVII realizado nos gabinetes de curiosidades. 

Os museus, tal como hoje os conhecemos, possuem o desígnio de estarem abertos ao 

público e servirem à divulgação de bens patrimoniais e disponibilização do conhecimento 

acerca dos objetos-testemunhos que salvaguardam. Tais definições foram engendradas a partir 

de acalorados debates em torno da concepção de museu, enquanto instituição, e da 

Museologia enquanto área de conhecimento. Visando estabelecer os limites de ação dos 

museus e as perspectivas orientadoras do pensamento museológico, Waldisa Russio, nos anos 

70, definiu a ideia de fato museal. Para a autora, a Museologia estaria assentada no estudo do 

fato museal, ou seja, da relação que se estabelece “entre o homem, sujeito que conhece, e o 

objeto, parte da realidade à qual o homem também pertence e sobre a qual tem poder de agir, 

relação esta que se processa num cenário institucionalizado, ou o museu” (RÚSSIO 

GUARNIERI, 1990, p.7) 

Contudo, os recentes debates acerca da preservação do patrimônio classificam os 

museus enquanto lugares de memória que, de acordo com a assertiva de Pierre Nora, são 

lugares materiais, funcionais e simbólicos mediante os quais é possível compreender 

processos sociais (NORA, 1993, p. 21-22). Depreendemos dessa afirmação as considerações 

da museóloga Maria Cristina Oliveira Bruno, nas quais aponta como problemas básicos para a 

museologia “identificar e analisar o comportamento individual e/ou coletivo do homem frente 

ao seu patrimônio e desenvolver processos técnicos e científicos para que, a partir dessa 
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relação, o patrimônio seja transformado em herança e contribua para a construção das 

identidades” (BRUNO, 1996, p.10). 

Os procedimentos técnicos em Museologia são aqueles voltados para o tratamento dos 

objetos na constituição de acervos no processo de musealização. Embora a primazia dos 

objetos para as instituições museológicas justifique-se pelos valores simbólico, documental, 

patrimonial e exemplar dos acervos que conserva, os museus, paulatinamente, deslocaram a 

ênfase nos objetos para os sujeitos. Nesse sentido, passam a primar pela preservação dos 

objetos na medida em que eles participam da construção de memórias, testemunhos e 

identidades para os povos. De acordo com Hugues de Varine, “muito mais do que existirem 

para os objetos, os museus devem existir para as pessoas” (VARINE apud DUARTE 

CÂNDIDO, 2003, p.69). 

Essas considerações auxiliam-nos a compreender a importância do tratamento dos 

objetos na formulação de acervos museológicos e a conseguinte relevância da política que 

gere as coleções. São os objetos e a sua natureza que norteiam os procedimentos necessários 

para tornar viáveis a interpretação e a comunicação do patrimônio cultural. A depender de sua 

origem e do seu material constitutivo estão as ações de aquisição, documentação, 

armazenamento e exposição, procedimentos técnicos estes que compreendem as etapas da 

cadeia operatória em museus. Ademais, os instrumentos que legalmente instituem e justificam 

a existência dos museus prezam pelas definições de missão e visão, ambas formuladas a partir 

dos acervos que as instituições conservam e mantêm. 

O processo de musealização é realizado segundo as considerações acerca do valor 

simbólico dos objetos. Qualificados enquanto semióforos, os objetos que constituem as 

coleções em museus são aqueles destituídos de seu valor de uso corrente e original e dotados 

de significados; portanto, para além da conservação dos aspectos material e físico, os 

procedimentos técnicos em Museologia buscam a preservação do aspecto simbólico e 

documental dos objetos. De acordo com Pomian, as coleções que originam os acervos 

correspondem a: 

 

Qualquer conjunto de objectos naturais ou artificiais, mantidos temporária 

ou definitivamente fora do circuito das actividades económicas, sujeitos a 

uma protecção especial num local fechado preparado para esse fim, e 

expostos ao olhar do público (POMIAN, 1984, p.53). 
 

Os utensílios e instrumentos de trabalho recolhidos em um museu, por exemplo, não 

participam dos trabalhos e das atividades diárias para as quais foram criados pelos homens. 
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Alienados de sua função original, é a condição simbólica dos objetos que permite a sua 

incorporação a coleções. No entanto, em alguns casos, como, por exemplo, em museus de 

etnografia, a exposição de objetos pode ferir as comunidades de que são originários, caso não 

se faça um bom uso ou contextualização adequada. 

É por atentar a considerações desta ordem que o código de ética do ICOM procura 

fornecer orientações para o tratamento dos acervos nas instituições museológicas, tanto no 

que se refere ao seu aspecto sensível, quanto ao aspecto legal e de apropriação dos mesmos. 

A criação de um museu requer alguns documentos básicos que o legitimam enquanto 

estabelecimento voltado para a salvaguarda e comunicação do patrimônio. O bom 

funcionamento de uma instituição museológica depende da declaração de seus objetivos e da 

delimitação de suas competências, de maneira a pré-estabelecer e planejar todos os 

procedimentos realizados em suas instâncias. 

Nesse sentido, a definição da missão de um museu visa delinear o papel e a identidade 

pública da instituição e descrever sucintamente as tarefas que deverão ser desempenhadas. 

Um museu da moda, por exemplo, evidentemente manterá coleções de indumentária, mas 

com que propósito? Que tipo de vestuário? De qual época histórica? Essas especificações 

devem constar na declaração de missão conjuntamente com os princípios e os objetivos da 

instituição. 

Tão logo aparecem delimitados, de acordo com a tipologia na qual o museu se 

instaura, os objetos que serão incorporados ou descartados às coleções da instituição 

conforme as deliberações da política de acervos. As recomendações do ICOM sobre ética de 

aquisições determinam que a inclusão de novos objetos às coleções deve responder aos 

objetivos estabelecidos na missão institucional, nunca em desacordo com ela. 

Assim, a organização institucional dos museus também condiz com a formação de 

comissões avaliadoras que mantêm e garantem o perfil e a prática profissional em acordo com 

os documentos fundadores do estabelecimento. Quando da entrada de objetos, uma equipe de 

avaliadores, além de definir pela incorporação ou não dos objetos, determina em qual coleção 

este será agregado e realizam a marcação provisória, para fins de documentação em livros de 

registro, da nova incorporação. Este procedimento garante o controle de entrada, visa à gestão 

de acervo e, em caso de compra, a gestão financeira. 

As demais declarações que garantem a existência, organização e funcionamento dos 

museus dissertam a respeito do estabelecimento de políticas de gestão financeira, operacional 

e demais planos de atividades desenvolvidas pela instituição, todas elas em acordo com as 

considerações e recomendações descritas no código de ética do ICOM. 
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Como podemos perceber, em cada etapa do processo museológico, ou seja, dos 

procedimentos que viabilizam a constituição de coleções, há a incidência, mais ou menos 

imbricada, de todas as etapas dos procedimentos técnicos em museologia. A gestão de 

acervos, por exemplo, não pode ser efetuada sem as considerações da missão da instituição, 

ao mesmo tempo em que é a própria natureza das coleções que define o aparelho institucional, 

as formas de entrada (coleta, compra, doação, troca ou permuta), os objetivos e os meios de 

divulgação do patrimônio. Isto, claro, tendo em vista que a maior parte dos museus é criada já 

em posse de um acervo e em razão dele. 

Do mesmo modo, para cada etapa da organização institucional dos museus há a 

incidência das determinações do código de ética do ICOM, sendo a gestão e organização dos 

acervos o ponto comum para os casos de preservação, manutenção, divulgação, relação com 

as comunidades de origem, recursos, prestação de serviços, tutela e profissionalismo, todos 

indicados no código. 

De acordo com Gary Edson, 

 

A responsabilidade pública do museu gira à volta da justiça ética das suas 

actividades inclusive a preservação e uso do acervo, assim como a própria 

administração institucional. A responsabilidade ética é comprovada através 

da interacção dentro e fora da organização e o modo pelo qual o museu gere 

as suas actividades. Um museu ético é aquele em que todos os participantes 

reconhecem os valores principais e onde esses valores estão definidos no 

contexto da missão do museu (EDSON, 2004, p.156). 
 

Podemos afirmar, a partir dessas considerações, que para a gestão de uma instituição 

museológica é necessário ter uma visão global de seu funcionamento e dos procedimentos que 

a definem enquanto estabelecimento voltado para a coleta, o colecionamento, a conservação, 

realização de pesquisas e comunicação da evidência material do homem e de seu ambiente. 

 

1.1 Política e Gestão de Acervos em Museus 

Nicola Ladkin definiu gestão de acervo como sendo “o termo aplicado aos vários 

métodos legais, éticos, técnicos e práticos pelos quais as coleções do museu são formadas, 

organizadas, recolhidas, interpretadas e preservadas” (LADKIN, 2004, p.17). A gestão de 

acervos abarca, portanto, todo o manejo, constituição, incorporação e tratamento de acervos 

nas instituições museológicas. De igual modo, deve garantir que a constituição e a 

incorporação de coleções nos museus assegurem e apoiem os objetivos e propósitos da missão 

institucional; contudo, uma boa gestão, além de garantir a conservação, permanência e 
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disponibilização dos objetos, visa também respaldar a própria existência da instituição na 

valorização de seu propósito e objetivos garantidos na política de acervos. 

A política de acervos é o instrumento de gestão que delineia e planifica as ações 

relacionadas ao tratamento das coleções. Enquanto documento público ela garante a posse e a 

responsabilidade das instituições para com o patrimônio que salvaguarda. 

O tema política e gestão de acervos museológicos vem sendo abordado de maneira 

sistemática em recomendações do Instituto Brasileiro de Museus, em manuais de gestão 

museológica, publicações diversas como artigos, monografias, grupos de pesquisa bem como 

previsto na legislação vigente para museus. 

Observamos que a preocupação central do tema vem sendo desenvolvida em vista da 

normatização da prática museológica, do estabelecimento de critérios para a prática 

profissional, da legitimação e institucionalização das ações empreendidas pelos museus e 

delimitação do escopo e perfil das instituições. 

A relevância do assunto vem sendo confirmada pela necessidade dos museus se 

adequarem às exigências firmadas pelo IBRAM, criado em 2009, com o objetivo de 

centralizar as ações voltadas para o emprego de museus e promover a implementação de 

políticas públicas para o setor. É competência do instituto “estabelecer e divulgar normas, 

padrões e procedimentos, com vistas em aperfeiçoar o desempenho das instituições 

museológicas no país e promover o seu desenvolvimento” (Lei nº11.906, 2009). Ademais, 

também é reconhecida a necessidade do cumprimento do Estatuto de Museus, aprovado em 

janeiro do mesmo ano. 

Os documentos que tomamos como base para a compreensão da sistematização e 

normatização do fazer museológico, dispõem de seções voltadas para a orientação de como 

devem ser realizados o gerenciamento, aquisição e descarte de acervos como parte 

fundamental dos procedimentos não somente técnicos, mas daqueles que prezam pelo 

estabelecimento legal, conceitual e ético das instituições museológicas. 

A Política Nacional de Museus, promulgada em 2003 com o propósito de sistematizar 

uma política pública voltada para os museus brasileiros, considerou a definição de sete eixos 

programáticos pelos quais ficam estabelecidos alguns conteúdos que devem ser ponderados 

no momento de implementação de uma instituição museológica. Dentre eles consta o eixo 

sobre Aquisição e Gerenciamento de Acervos Culturais que instrui a criação de um “programa 

de políticas integradas de permuta, aquisição, documentação, pesquisa, preservação, 

conservação, restauração e difusão de acervos” (BRASIL, 2003). Este eixo programático 

ainda recomenda o “apoio ao estabelecimento de políticas democráticas de aquisição de 
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acervos que levem em consideração a diversidade étnica, cultural e social do povo brasileiro, 

bem como a necessidade de preservar acervos representativos da vida social e cultural 

brasileira no século XX” (Idem). Como podemos perceber, não estão apenas em questão 

alguns procedimentos técnicos que visem à prática museológica, mas também uma clara 

preocupação com o aspecto simbólico e conceitual dos acervos. Para além da preservação 

física dos acervos, está em questão a elaboração de uma política que vise à aquisição e ao 

gerenciamento dos acervos culturais de maneira democrática, considerando, nos 

procedimentos de seleção e incorporação de objetos, a diversidade cultural brasileira. 

Outro documento relevante que asserta sobre o estabelecimento de museus e da prática 

museológica é a portaria normativa nº1 de julho de 2006, do IPHAN, que dispõe sobre a 

elaboração do plano museológico. Considerado uma “ferramenta básica de planejamento 

estratégico”, o plano museológico auxilia na identificação da instituição e na definição de 

programas institucionais a serem elaborados em conjunto com a equipe do museu e de acordo 

com as especificidades da instituição. Ao todo são nove programas que orientam e 

normatizam a prática museológica em procedimentos como: administração, gestão de pessoas, 

gerenciamento de acervos, exposições, ações educativas e culturais, pesquisa, aspectos 

arquitetônicos e de espaço, segurança e financiamento e fomento. 

O programa de acervos, de acordo com a portaria normativa, é responsável por realizar 

o gerenciamento dos diferentes tipos de acervos em procedimentos como: aquisição, 

documentação, conservação e restauração. 

O estabelecimento do Estatuto de Museus é um marco legal de extrema importância 

para a área e de igual modo dispõe sobre o gerenciamento e manutenção de acervos. A lei nº 

11.904 de janeiro de 2009, prescreve na subseção IV do capítulo 2 que “os museus deverão 

formular, aprovar ou, quando cabível, propor, para aprovação da entidade de que dependa, 

uma política de aquisições e descartes de bens culturais, atualizada periodicamente” 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, p.33, 2012). Ainda estipula que “é facultado aos museus 

estabelecer restrições à entrada de objetos e, excepcionalmente, pessoas, desde que 

devidamente justificadas” (Idem). 

As normativas explicitadas acima não somente auxiliam na regulamentação dos 

procedimentos técnicos de gerenciamento de acervos, mas contribuem para a reflexão sobre o 

tema de maneira ampla no tocante a questões éticas, perfil institucional, seleção e aquisição 

de acervos culturais. Mas afinal, o que é política de acervos? 

A política de acervos, a que chamaremos de PA, é compreendida enquanto um 

documento que esclarece pontos fundamentais para o controle e usos das coleções, como por 
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exemplo: aquisição, manutenção, estudo, exposição, empréstimos e descartes. Está contida no 

programa de acervos, que por sua vez, faz parte do plano museológico. 

Segundo Bittencourt, Fernandes e Tostes, 

 

Qualquer objeto pode, eventualmente, tornar-se um objeto museológico. 

Para tanto, é necessária uma decisão de incorporação, tomada pelos diretores 

do museu ou pelos curadores da área ou coleção, geralmente com base em 

indicações de equipes especializadas. Essas indicações devem basear-se num 

conjunto de regras que, levando em conta o campo temático do museu, 

estabeleçam quais são as suas necessidades, no que diz respeito às suas 

diversas atividades, às suas propostas e à sua projeção de crescimento (1995, 

p. 63). 
 

Entendemos, por conseguinte, que a PA, enquanto um conjunto de regras, deve basear-

se na declaração de missão e visão institucionais e que não obstante a ausência, em alguns 

casos, de sua sistematização, há sempre uma ação de seleção que orienta a incorporação de 

objetos no museu. A esse respeito Bittencourt acrescenta que: 

 

Tal conjunto de regras pode ou não ser formal (ordenado segundo regras ou 

normas), pode ou não estar redigido e até mesmo não ser do conhecimento 

de toda equipe. Mas ele sempre existe, pois todo museu possui algum 

critério que lhe permite identificar e selecionar objetos que lhe interessam. 

Tal critério constitui aquilo que é chamado política de aquisição ou de 

recolhimento (Idem). 
 

A importância do estabelecimento da PA, para além de garantir o perfil e escopo 

institucionais, condiz com a necessidade de normalização de procedimentos e conduta 

profissionais. De acordo com Ladkin, a política deve ser apresentada como um guia útil tanto 

para os funcionários do museu quanto para seu público visitante e que, portanto, tem de ser 

redigida e declarada de maneira clara e apreensível. Uma revisão e adequação periódicas 

também são recomendadas para o ajuste das regras estabelecidas na política de acervos às 

necessidades do acervo, do museu como um todo e de seu público alvo (LADKIN, 2004, 

p.18). 

A necessidade de estabelecimento da política de acervos também é atestada por meio 

do exame de alguns casos de implementação e/ou reestruturação de tal política e que revelam, 

a um só tempo, o quão contundente se faz a discussão a respeito do gerenciamento de acervos 

museológicos, visto que muitas instituições museológicas estão ainda em vias de delinear sua 

política; a preocupação em adequar-se às normas recomendadas pelo Estatuto dos Museus e 

os problemas enfrentados em decorrência da sua ausência. 
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Em alguns casos observados, identificou-se a incongruência entre a PA e os objetivos 

da instituição, levando à constituição de coleções pouco ajustadas aos propósitos do museu. A 

ausência de critérios para a incorporação de acervos ocasiona, ademais, uma série de 

dificuldades quanto ao tratamento, estudo, pesquisa e acondicionamento de acervos, gerando, 

em alguns casos, a necessidade de descarte e remanejamento de objetos. Não raro, pode ser 

observado o recebimento de um número grande de doações sem que haja condições 

adequadas para a guarda e exposição. O considerável número de incorporações realizadas sem 

o crivo de uma política de acervos e sem o parecer de uma equipe de avaliadores, igualmente 

dificulta a realização de inventários e catálogos contribuindo para uma documentação 

inconsistente e, consequentemente, dificultando as atividades de pesquisa e de comunicação. 

Compreende-se, por conseguinte, que a política de acervos condiz com a assertiva de 

Pimentel, Bittencourt e Ferrón que a identificam enquanto um “conjunto de diretrizes 

filosóficas e conceituais que, formalizado e expresso em documentos de ampla disseminação, 

orienta estratégias de ação objetiva de localização, identificação, abordagem, recolhimento e 

tratamento de objetos passíveis de musealização” e que ultrapassa, portanto, o mero 

recolhimento e incorporação de objetos ao acervo (PIMENTEL; BITTENCOURT; FERRÓN, 

2007, p. 94) 

Contudo, a incorporação de novos objetos ao acervo deve ser realizada sob a 

orientação das diretrizes lançadas pelo estabelecimento da política de acervos por meio de 

uma política de aquisição. A política de aquisição, elaborada em acordo com a política de 

acervos, é identificada enquanto um “princípio doutrinário que caracteriza e ordena a busca e 

identificação de objetos museológicos potenciais com relação ao campo temático e proposta 

do museu” (BITTENCOURT; FERNANDES; TOSTES, 1995, p. 63-64), consiste, portanto, 

em um critério para aquisições e formulações de acervos. 

Cabe esclarecer que a política de aquisição é um dos elementos presentes na política 

de acervos. A gestão de acervos, de um modo geral, visa à gestão dos mesmos por meio de sua 

política, compreendida nos termos de normas e diretrizes a serem seguidas em acordo com a 

missão institucional. Constitui-se, portanto, em um manual que orienta procedimentos de 

trabalho no tocante à forma de administração, aquisição, registro, conservação, alienação, 

acesso, empréstimo, reprodução, responsabilidade dos usuários, dentre outros que são 

estabelecidos segundo as necessidades do museu. A política de aquisição, por seu turno, 

orienta a prática de aquisição definindo critérios e formas de captação de acervos, seja por 

compra, doação, permuta, legado ou coleta. Esse procedimento, devidamente documentado, 

garante a validade do título de propriedade e a legalidade no processo de incorporação de 
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novos objetos no museu. 

A museóloga Fernanda Camargo-Moro, sobre a relevância dos procedimentos para 

aquisições, indica que: 

 

Para um museu funcionar bem, atendendo sua proposta como instituição, é 

necessário que a aquisição seja democrática e abrangente, mas dentro da 

proposta do museu. É também imprescindível que a aquisição seja 

comprovada por provas de posse que são: na coleta de campo, o diário do 

coletor e/ou os fichários do terreno; na compra, o respectivo recibo e a 

documentação comprobatória de origem e providência; e nos demais, os 

documentos pertinentes que comprovem posse e procedência (CAMARGO-

MORO, 1986, p.17-18). 
 

Gary Edson, por sua vez, afirma que tão importante quanto a declaração de missão, é a 

declaração de políticas que reflitam os valores e convicções do museu na tomada de decisões, 

na conduta profissional e nos procedimentos de trabalho. Segundo o autor, existem três tipos 

de políticas que os museus devem formular: as políticas filosóficas, que se dirigem aos 

assuntos éticos, as políticas de desenvolvimento de recursos e as políticas operacionais, que se 

ocupam dos procedimentos de trabalho. Dentre os vários assuntos que podem abranger tais 

políticas, Edson elenca alguns exemplos mais frequentemente empregados, tais como: 

aquisição, preservação e uso do acervos, empréstimos, exposições, dentre outros (EDSON, 

2004, p. 151-152). 

Desse modo, entende-se que a prática da aquisição, que envolve procedimentos 

técnicos e equipes treinadas, necessita de uma política, redigida e declarada, que oriente o 

processo de obtenção de acervos. Ao traçar critérios para o controle conceitual e técnico da 

aquisição, a política de aquisição permite o crescimento controlado dos acervos, mas também 

contribui para o estabelecimento de linhas para a qualificação dos acervos. 

De acordo com Pimentel, Bittencourt e Ferrón, 

 

O problema é que a inexistência de diretrizes que orientem a atuação com 

relação não apenas ao recolhimento, mas também aos objetos já integrados 

aos acervos, coloca os museus na posição de “recolhedores passivos” 

(BITTENCOURT, 2005, p.150), e provoca não só o crescimento 

descontrolado dos acervos, como também a incapacidade de pensar no 

descarte. A concepção e implantação de uma Política de Aquisição de 

Acervos é uma forma de estabelecer linhas de gestão do acervo preservado 

(PIMENTEL; BITTENCOURT; FERRÓN, 2007, p.94-95). 
 

Tanto a política de acervos, quanto a política de aquisição, devem ser revistas e 

atualizadas periodicamente de acordo com as necessidades da instituição e em vista do 
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aprimoramento de seus serviços prestados. Os museus não devem ser instituições estáticas, 

logo, devem acompanhar as transformações culturais e sociais, trabalhando em prol do 

desenvolvimento de seus acervos pela aquisição e realização de pesquisas que visem ao seu 

melhor aproveitamento em diversas atividades, como, por exemplo, em ações de 

documentação, restauração e atividades educativas. 

Entretanto, esse aprimoramento deve ser acompanhado da orientação de preceitos 

éticos e legais que acompanham toda a política de gestão de museus e, mais especificamente, 

a política de gestão de acervos. 

 

1.2 Considerações sobre ética no tratamento de acervos museológicos 

As questões derivadas de assuntos éticos relacionadas com a gestão e política de 

acervos estão explicitadas na segunda secção do código de ética do ICOM. O segundo 

parágrafo aponta que: 

 

Os museus têm o dever de adquirir, preservar e valorizar seus acervos, a fim 

de contribuir para a salvaguarda do patrimônio natural, cultural e científico. 

Seus acervos constituem patrimônio público significativo, ocupam posição 

legal especial e são protegidos pelo direito internacional. A noção de gestão é 

inerente a este dever público e implica zelar pela legitimidade da 

propriedade destes acervos, por sua permanência, documentação, 

acessibilidade e pela responsabilidade em casos de sua alienação, quando 

permitida (ICOM, 2010, p.14). 
 

As responsabilidades para com os acervos, determinadas no código, expressam a 

maneira como proceder diante dos instrumentos que asseguram a posse dos bens patrimoniais, 

o trato com materiais culturais “sensíveis”, espécimes biológicos, geológicos ou de 

organismos vivos, alienação, descarte e permanência, bem como a documentação, segurança e 

conservação de acervos. Ademais, a política de acervos também implica aspectos econômicos 

e de gestão financeira, na medida em que influencia o método de controle orçamentário por 

garantir parte dos fundos da instituição para a compra de novos objetos na composição de 

acervos. 

É notória, a partir desses pressupostos, a importância, em nível institucional e 

processual, da política de acervos. Segundo as considerações do código de ética, é dever de 

cada museu adotar e tornar público tal documento para que seja garantido o cumprimento das 

normas de conduta e o respaldo legal das ações empreendidas pelas instituições. Para tanto, 

está determinado que nenhum objeto deve ser incorporado ao acervo – seja por compra, 

coleta, doação, empréstimo, legado ou permuta – sem que se comprove a legalidade de sua 
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aquisição, devendo obrigatoriamente, por meio do título de propriedade, garantir sua tutela. 

Nos casos em que a incorporação de objetos ocorre mediante a coleta, como, por 

exemplo, em prospecções arqueológicas, pesquisa etnográfica ou recolhimento de espécimes 

biológicos, deve-se comprovar que a coleta fora feita sem que houvesse dano ou destruição da 

localidade, desacordo ou desconhecimento das partes envolvidas. 

De igual modo, os acervos oriundos de remanescentes humanos, como os objetos 

etnográficos, materiais sagrados, e artefatos representativos da cultura de determinada região, 

somente devem ser adquiridos se puderem ser conservados em segurança e tratados com 

respeito. De acordo com o código de ética “os restos humanos e objetos considerados 

sagrados devem ser expostos, levando em consideração, quando conhecidos, os interesses e as 

crenças dos membros da comunidade, dos grupos religiosos ou étnicos de origem. Devem ser 

apresentados com cuidado e respeito à dignidade humana de todos os povos” (ICOM, 2010, p. 

21-22). Essa determinação, em geral, aplica-se aos museus de antropologia e etnografia, 

contudo, por investirem no tratamento de objetos semióforos2. 

Relacionada a esses casos está, por exemplo, a devolução de vinte cabeças Maori sob a 

tutela de museus franceses para a Nova Zelândia. Parte de antigos rituais e inserida na cultura 

Maori, a decapitação era comumente realizada para premiar e consagrar vencedores em 

contexto de guerra. No século XIX, o interesse por parte de estudiosos e colecionadores 

colaborou para que as cabeças fossem incorporadas aos acervos de museus por toda Europa. 

Dois séculos depois, a pedido de autoridades neozelandesas, foi decidida a devolução das 

cabeças por parte do Parlamento francês. Em declaração no momento da cerimônia de 

entrega, realizada em janeiro de 2012 no museu francês Quai Branly, o representante Maori 

deixou clara a importância para a comunidade em reaver as cabeças mumificadas: 

 

Vocês, nossos ancestrais, são o sopro da vida. Vocês estão na França há tanto 

tempo e hoje nós vamos poder trazê-los de volta à sua terra, em Aotearoa. 

Pouco importa como vocês chegaram aqui nesta terra estrangeira. Obrigado 

ao povo francês. Hoje, nossos ancestrais sorriem para vocês, por terem 

permitido levá-los de volta. (RÁDIO FRANÇA INTERNACIONAL. Acesso 

em 12 nov. 2013) 
 

Tal relato não deixa dúvidas da necessidade em afirmar o trato adequado dos museus 

para com os “materiais culturais sensíveis” ou que podem ferir sensibilidades. Em seções 

subsequentes o código de ética do ICOM determina que “os museus devem estar preparados 

para iniciar a discussão sobre a devolução de bens culturais a um país ou povo de origem” 

                                                           
2 Os museus devem sempre ter em conta o valor sensível que representam para as comunidades. 



27 
 

(ICOM, 2010, p. 23). 

Ainda no âmbito da coleta, os museus têm a obrigatoriedade de comprovar que os 

espécimes biológicos e/ou geológicos tenham sido adquiridos, recolhidos ou transferidos em 

completo acordo com a legislação vigente relativa à proteção de espécimes e preservação da 

natureza. Ademais, quando se trata de acervo de organismos vivos, os museus têm de estar 

preparados com infraestrutura adequada para proporcionar aos espécimes o ambiente natural 

de que necessitam para sobreviver. A manutenção de animais vivos responsabiliza as 

instituições museológicas por garantir a saúde e bem estar dos animais, bem como por 

medidas de segurança que visam a proteção dos acervos, seus profissionais e visitantes. 

Finalmente, sobre a incorporação de objetos ou espécimes em desacordo com a missão 

do museu, a política de acervos garante, ainda, que esse tipo de aquisição ocorra somente em 

circunstâncias extraordinárias e apenas quando verificado o valor relevante do objeto ou 

espécime para o patrimônio cultural ou natural. 

Os parágrafos que discorrem sobre a proteção dos acervos estabelecem parâmetros 

para o registro, supervisão e segurança de objetos e espécimes sob a tutela dos museus. De 

acordo com o código de ética do ICOM, o registro das informações relativas aos objetos, 

como origem, procedência, utilidade, etc., deve ser efetuado com acuidade e com a finalidade 

de divulgação para as gerações futuras. Embora todo o processo museológico de tratamento 

dos objetos vise à preservação e à integridade do patrimônio cultural, o processo de 

degradação dos objetos é inevitável. Por essa razão, o armazenamento das informações 

contidas nos objetos, por meio do registro e da documentação, é o que torna possível, em 

qualquer tempo, o acesso, o estudo e a divulgação do patrimônio cultural e natural. 

As atuais considerações a respeito da conservação e restauro de objetos defendem a 

conduta de intervenção mínima, visto que as investidas do restauro significam, 

invariavelmente, medidas de invasão que acabam por contribuir com a descaracterização, 

danificação e degradação dos objetos. Em vista disso, defende-se uma medida preventiva de 

conservação que visa minimizar os impactos dos agentes de degradação prevendo os possíveis 

riscos à integridade física dos mesmos, incluindo a manutenção de ambientes adequados para 

a guarda de acervos3. Em uma suposição radical e sob o ponto de vista de sua conservação, o 

ideal é que os objetos museológicos permaneçam livres da incidência de luz e ilesos às 

                                                           
3 A respeito da proteção contra sinistros e minimização do processo de degradação dos acervos, tem-se 

em conta as considerações da Convenção para a Proteção de Bens Culturais em caso de conflito 

armado e a corroboração dos princípios da conservação preventiva. O parágrafo 2.21 recomenda 

atenção especial ao “desenvolvimento de políticas para a proteção de acervos durante conflitos 

armados e outros desastres naturais ou causados pelo homem” (ICOM, 2010, p. 18). 
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variações climáticas de umidade e temperatura. Contudo, tais suposições conflitam com a 

finalidade básica de manutenção das coleções pelos museus que é salvaguardar para 

comunicar o patrimônio cultural. De acordo com Pomian, as coleções são caracterizadas pela 

reunião de um conjunto de objetos aos quais se dedica uma proteção especial em locais 

preparados para a conservação e guarda com a finalidade de serem expostos ao olhar do 

público. Entretanto, no cerne destas operações existe uma ambiguidade que se apresenta, à 

primeira vista, intransponível: como expor os objetos sem que esses sofram desgastes e 

possíveis acidentes? E, do mesmo modo: para quê preservá-los e mantê-los se não são 

expostos ao olhar? 

Em decorrência dessas considerações, a conservação preventiva é considerada, no 

código de ética do ICOM, como um elemento importante na política dos museus e da 

proteção dos acervos, pois implica a redução da interferência dos agentes de degradação sobre 

os acervos nos contextos da reserva técnica, exposição e empréstimo. 

A política de descarte deve fazer parte também da PA do museu. Caso o descarte seja 

recomendado, deve-se empreender a incineração. 

É certo que as recomendações do ICOM acerca das normas de condutas e 

procedimentos para os profissionais de museus, não se esgotam no que expusemos; tampouco 

esgotam o código de ética vigente as possíveis situações decorrentes do trabalho diário em 

instituições museológicas. Os códigos de ética profissionais ou preceitos deontológicos, 

devem ser constantemente revisados e readaptados com relação às exigências correntes das 

profissões. 

A concepção de perfis éticos, no âmbito da regulamentação profissional, não deve 

pressupor uma perspectiva moralizante que engesse a conduta; pelo contrário, a 

responsabilidade social advinda do dever das profissões exige que haja uma reciclagem dos 

princípios em vista de atualizar e tornar plausíveis as práticas profissionais. Portanto, a 

reflexão sobre os princípios, normas e valores é o que permite a manutenção de padrões éticos 

para a prática profissional. 

A ampliação do conceito de patrimônio e a crescente constituição de museus nas 

sociedades atuais alargaram significativamente as tipologias de acervos que os museus 

salvaguardam e exigiu, a um só tempo, o desenvolvimento de competências e deveres de 

acordo com as especificidades do acervo que mantém. Museus de zoologia, arqueologia, 

antropologia, geologia, indumentária, folclore, história, arte, oceanários e centros de 

interpretação o mais variados possíveis, exigem a formulação de princípios e deveres de 

acordo com a natureza dos materiais culturais que preservam e comunicam. Assim, o amplo 
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alcance dos museus em relação ao patrimônio cultural e natural e o caráter interdisciplinar da 

museologia, determinam a auto regulação sócio profissional no tocante a várias áreas do 

conhecimento e demandam uma constante revisão dos preceitos deontológicos. 

Atuar com profissionalismo, de acordo com o código de ética do ICOM, significa: 

 

Observar as normas e a legislação vigentes, manter a dignidade e honrar sua 

profissão. Devem proteger o público contra comportamentos profissionais 

ilegais ou antiéticos. Todas as oportunidades devem ser aproveitadas para 

educar e informar ao público sobre os objetivos, finalidades e aspirações da 

profissão a fim de desenvolver uma melhor compreensão a respeito das 

contribuições que os museus oferecem à sociedade (ICOM, 2010, p.25). 
 

Os museus e a Museologia, ao se preocuparem com a relação existente entre o homem 

e seu patrimônio, recolhem, conservam, armazenam e expõem dados da cultura. Essa 

operação, por mais simples que pareça, implica uma série de providências e uma equipe 

técnica capacitada. Os procedimentos museológicos, voltados para o cumprimento dos 

objetivos das instituições, em grande medida, interdependem-se. Não é possível, por exemplo, 

visar à comunicação patrimonial por via das exposições museológicas sem avaliar os 

impactos que uma exposição pode acarretar na integridade do objeto. Ao mesmo tempo, não 

se pode ignorar que a interpretação dos dados simbólicos e de caráter documental dos acervos, 

influi diretamente no discurso museológico que as exposições veiculam. 

No decorrer de toda a cadeia operatória que realiza o tratamento dos acervos, há que se 

considerar, para fins de conservação dos objetos e para fins de divulgação do patrimônio, uma 

série de normas e procedimentos que garantam a legitimidade e responsabilidade do fazer 

museológico. Por essas razões, o código de ética, resultado do esforço do Conselho 

Internacional de Museus por planejar e delinear a prática profissional realizada em museus, 

consiste em um dos documentos mais importantes para a área, tornando legítimas e plausíveis 

as considerações da Museologia enquanto área de conhecimento. 
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Capítulo 2: Os museus e o problema do colecionamento 

 

No primeiro tópico do artigo A teoria, na prática, funciona: gestão de acervos no 

Museu Histórico Abílio Barreto, Pimentel, Bittencourt e Ferrón fazem a seguinte constatação: 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, a adoção pelos museus de novas 

abordagens teóricas e de conceitos daí decorrentes, levou à uma notável 

expansão do campo museológico e do objeto museológico. Até metade do 

século passado, esses conceitos tinham amplitude bastante limitada. A partir 

da incorporação do conceito de “documento”, virtualmente todas as 

categorias de itens materiais passaram a ser considerados como de interesse 

para a musealização. Todo e qualquer artefato, independentemente de sua 

categoria, é um potencial suporte de informações sobre os processos sociais 

e comunicativos que o gerou (PIMENTEL; BITTENCOURT; FERRÓN, 

2007, p. 92). 
 

A noção de cultura material, derivada de uma série de embates epistemológicos em 

torno das ciências humanas em fins do século XIX, inseriu os utensílios e produtos da 

atividade humana, como instrumentos de trabalho, artefatos e outros objetos considerados 

vestígios da ação do homem, no centro das preocupações de disciplinas como a História, a 

Arqueologia e a Antropologia, por não considerá-los puramente resultados da vivência dos 

homens. 

Tal noção ampliou substancialmente o entendimento a respeito dos objetos e sua 

importância na compreensão da cultura e dos modos de viver de uma sociedade. Os chamados 

estudos de cultura material, ademais, desvelaram a ideia de que os artefatos não são apenas 

produtos, mas vetores de relações sociais (MENEZES apud PIMENTEL, BITTENCOURT, 

FERRÓN, 2007, p. 92). 

Os museus, ao realizarem o recolhimento e a guarda desses objetos, contribuem 

enormemente para a apreciação dos vestígios materiais, e a Museologia, enquanto disciplina 

aplicada interdisciplinarmente, provê métodos e técnicas voltadas para a preservação, 

interpretação e comunicação dos significados que os objetos carregam. Musealizados, os 

objetos convertem-se em índices de si mesmo, ou seja, são destituídos de seus valores de usos 

para os quais foram criados passando a ser apreciados por meio de seus valores simbólicos. 

Os semióforos, como são chamados os objetos em contexto museológico, são 

entendidos como testemunhos e suportes de informação pelos quais é possível empreender o 

desenvolvimento de pesquisas, estabelecer uma relação com o passado e a memória. 

Krzysztof Pomian, ao realizar o estudo do que vem a ser uma coleção, traça a distinção 

entre objetos úteis e semióforos. Segundo o autor, 
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De um lado estão as coisas, os objetos úteis, tais como podem ser 

consumidos ou servir para obter bens de subsistência, ou transformar 

matérias brutas de modo a torná-las consumíveis, ou ainda proteger contra as 

variações do ambiente, [...] de um outro lado estão os semióforos, objetos 

que não têm utilidade, [...] mas que representam o invisível, são dotados de 

um significado; não sendo manipulados, mas expostos ao olhar, não sofrem 

usura (POMIAN, 1984, p.71). 
 

Assim, os objetos que compõem as coleções e os acervos museológicos são aqueles 

que, mantidos fora do circuito das atividades econômicas, são valorizados e preservados em 

função de seu valor simbólico. Pomian corrobora ainda que “para que um valor possa ser 

atribuído a um objeto por um grupo ou por um indivíduo, é necessário e suficiente que esse 

objeto seja útil ou que seja carregado de significado” (POMIAN, 1984, p.72). 

Por conseguinte, uma vez que uma gama bastante variada de objetos tem sido reputada 

enquanto indícios ou documentos representativos da cultura material, sendo valorizada mais 

do que pelo seu aspecto físico, mas pelos significados que carrega; um número crescente de 

objetos passaram a ser considerados como passíveis de musealização. 

 

2.1. O debate entre coleções e novos modelos institucionais 

Maria Cristina Oliveira Bruno aponta que a passagem entre os séculos XIX e XX 

consiste em um marco importante para a Museologia pela aproximação entre os estudos de 

cultura material e as coleções museológicas, resultando na compreensão do museu como o 

local adequado para os estudos de cultura material e para o tratamento e preservação das 

coleções. As transformações decorrentes desta aproximação levaram, ademais, à quebra de 

paradigmas, ao surgimento de novos modelos institucionais e a um crescente questionamento 

sobre as potencialidades das coleções como vetores patrimoniais de uma herança cultural 

coletiva e plural (BRUNO, 2009, p.20). 

Sabemos, contudo, que os avanços da Museologia enquanto disciplina levaram a uma 

série de discussões a respeito de suas competências atribuindo-lhe funções que vão muito 

além do estudo e tratamento dos acervos. O processo museológico, compreendido de uma 

maneira geral pelo desenvolvimento de atividades voltadas para a salvaguarda e comunicação 

dos acervos, visa uma cadeia de ações interdependentes como pesquisa, documentação, 

conservação e extroversão de referências patrimoniais que satisfazem uma série de 

incumbências no tocante à educação, ao lazer, ao desenvolvimento social, ao turismo, à 

economia, dentre outros setores. Ou seja, os museus e, principalmente, a Museologia não 
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encerram o estudo e tratamento das coleções. 

Se buscarmos no dicionário o significado da palavra museu, invariavelmente 

encontraremos definições de museu como lugares de guarda de objetos, prédios onde se 

encontram coleções ou mesmo identificados com a própria coleção. Não raro, os museus são 

caracterizados pela obsolescência dos objetos que salvaguardam, compreendidos mais como 

lugares de guarda de coisas velhas e em desuso do que pelas ações que desenvolvem. Essa 

visão bastante comum entre as pessoas tem revelado o distanciamento existente entre museus 

e público e contribuído para a reflexão a respeito dessa percepção bastante ultrapassada das 

instituições museológicas que, embora possuam raízes no colecionismo do século XVII, 

ampliaram suas ações adquirindo novas qualidades e funções para com a sociedade. 

A renovação da Museologia, pela qual se ampliaram as margens de atuação dos 

museus, é consequência de uma série de debates e reflexões a respeito de seu papel na 

sociedade e baseou-se “no rompimento com a ideia de coleção como fonte geradora dos 

processos museológicos” (DUARTE CÂNDIDO, 2003, p.14).   

Todavia, Cristina Bruno salienta que embora existam novos desafios impostos aos 

museus em decorrência da chamada nova museologia, “é possível verificar na 

contemporaneidade que os seus principais problemas e, em muitos casos, os seus retrocessos, 

correspondem exatamente ao acúmulo - muitas vezes desmedido - de artefatos, coleções e 

acervos” (BRUNO, 2009, p. 21). Ocorre que muitos museus brasileiros ainda possuem 

dificuldades em executar tarefas básicas (consideradas tradicionais) do processo curatorial 

(compreendido como o conjunto sistêmico que vai da coleta à comunicação do objeto) 

(BRUNO, 1992). 

Essa constatação auxilia-nos a refletir mais preocupadamente a respeito da disparidade 

existente entre a realidade museal brasileira e as recomendações encontradas em muitos 

manuais de Museologia nacionais ou internacionais. 

 

2.2 Ainda o colecionamento: políticas de acervos como desafio 

Ignácio Díaz Balerdi, ao discutir sobre o crescimento desenfreado dos museus na 

atualidade, pondera que embora sejam instituições consolidadas há cerca de duzentos anos, o 

seu desenvolvimento é lento e, de fato, não acompanha o ritmo acelerado com que são criados 

atualmente. Ao compará-los a um mastodonte bulímico que a tudo consome, Balerdi provoca 

a reflexão de que apesar de “velhos”, os museus não possuem a maturidade necessária para 

pensar sobre sua prática de colecionamento, ocasionando, não raro, a saturação, repetição e 

imobilidade (DÍAZ BALERDI, 2008, p.66). 
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A bulimia, de acordo com Balerdi, faz com que tudo possa ser musealizado sem crivo 

nem critério para a incorporação de novos objetos. De acordo com o autor, 

 

‘Un museo que ni crece ni engorda es visto, por lo general, como algo 

peligrosamente cercano a la agonía’ (Díaz Balerdi, 1995). Necesita 

alimetarse sin cesar. Consume hasta saturar sus entrañas. Acumula piezas 

con ahínco y sin descanso, sin que sepa muy bien se será posible exhibir el 

patromonio conservado: el mastodonte está gordo, bien cebado, pero cubre 

con pudibundez su riqueza carnal y escamotea al visitante la contundencia y 

el volumen de su vientre (DÍAZ BALERDI, 2008, p.67). 
 

Portanto, cabe considerar que o acúmulo desenfreado de objetos abarrotam as reservas 

técnicas dificultando, ou mesmo impossibilitando, o desenvolvimento de atividades como 

documentação, realização de inventários, controle e conservação de acervos e, 

principalmente, a comunicação das referências patrimoniais por meio de exposições e ações 

educativas. O paradoxo em questão está relacionado à ideia de que a preservação está 

associada ao acúmulo de objetos, não obstante o vultoso número de acervos que dão entrada 

em museus sem a devida crivagem que garante coesão ao acervo, comprometer os 

procedimentos de salvaguarda e comunicação dos mesmos. Assim, Balerdi conclui que: 

 

El mastodonte longevo, prolífico y bulímico nos obligará, tarde o temprano, 

a replantearnos los derroteros de la planificación museológica: los problemas 

derivados de la natalidad desmedida o de la obesidad galopante son, no cabe 

duda, problemas de estricta supervivencia (DÍAZ BALERDI, 2008, p.68). 
 

Devemos, pois, considerar que os museus não são lugares de coisas velhas onde se 

podem, sem restrições, depositar objetos obsoletos. O recebimento de doações, se desejadas 

pelo museu como forma de aquisição de acervos, deve ser acompanhado por uma comissão 

formada para a tomada de decisão pela incorporação. Consideramos também que a existência 

de objetos em desacordo com as linhas mestras que ditam o perfil institucional leva à 

inconsistência de seus objetivos e ao ofuscamento de referências patrimoniais que deveriam 

ser exploradas pelo desenvolvimento de pesquisas e tratamento dos objetos. 

Se quisermos refletir sobre o caráter das instituições museológicas teremos que pensar 

sobre o papel que elas desempenham na sociedade. A moderna Museologia desenvolveu-se ao 

longo de uma série de discussões a respeito da função dos museus e do escopo da Museologia, 

entendida enquanto área interdisciplinar de conhecimento. Atualmente entende-se que o papel 

destas instituições é amplo e complexo, de modo que foi necessário, ao longo dos anos, que se 

estruturassem normativas e procedimentos que orientem a ação museológica dos museus. Ao 
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considerar que existem museus independentes de uma Museologia, podemos dar o primeiro 

passo para que essas instituições se qualifiquem e cumpram seu devido papel social no 

compromisso em preservar o patrimônio e as informações que os objetos carregam: seus 

aspectos simbólicos, documentais, históricos e culturais, sem que essa seja uma operação que 

vise à totalidade de acervos que potencialmente poderiam compor coleções em museus. 

O descarte como consequência indesejada de a tudo musealizar, deve ser incluído na 

série de preocupações sobre os procedimentos museológicos empregados em museus e como 

forma de garantia da coesão e valorização de acervos. A ausência de critérios e diretrizes para 

a aquisição gera a necessidade de revisão dos objetivos institucionais em relação ao discurso 

museológico empregado. Ou seja, sem um conceito gerador que oriente a gestão e exposição 

dos acervos, a comunicação patrimonial torna-se inconsistente em razão da dificuldade em 

trabalhar temáticas abrangentes em torno dos objetos musealizados. 

Nesse sentido, o descarte deve ser pensado como forma de aprimorar a gestão de 

acervos e não apenas quando está em questão o avançado estado de degradação dos mesmos. 

Ademais, uma reserva técnica abarrotada de objetos dificulta sobremaneira as atividades de 

conservação, documentação e pesquisa, além de não garantir que tais objetos venham a ser 

expostos e comunicados ao público. O descarte, portanto, não é pretendido apenas como 

forma de exclusão de acervos deteriorados por meio da incineração, mas nas formas de 

alienação de acervos sob transferência, doação, troca ou empréstimo. 

 

2.3 Diretrizes para políticas de acervos em museus 

O tratamento das coleções, realizado pelo processo museológico, visa, de uma maneira 

geral, à seleção, à documentação, à conservação e à comunicação do patrimônio cultural 

circunscrito nos museus. Essas operações devem estar em acordo com os objetivos e metas 

institucionais assentes e asseguradas nas formas do decreto de criação, estatuto jurídico, 

regimento interno, planejamento estratégico, plano museológico e demais políticas 

institucionais que garantam a legitimidade e perfil da instituição. De acordo com Fernanda 

Camargo-Moro, “o acervo constitui-se na primeira responsabilidade de um museu, pois é 

através de sua aquisição, interpretação e dinamização que ele se comunica, desenvolvendo sua 

proposta cultural” (CAMARGO-MORO, 1986, p.17). 

Consideramos, por conseguinte, que a política de acervos, enquanto instrumento que 

delibera pelo manejo e manutenção das coleções, possui o seu limiar no momento da seleção 

das coleções a serem incorporadas ou não aos acervos. A política de aquisição, parte do 

programa de acervos instituído pelo plano museológico, é fundamental para garantir a 
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manutenção do perfil institucional e sua forma de atuação na sociedade. 

Os museus não podem, nem devem, salvaguardar tudo, caso contrário seriam apenas 

depositários de objetos, eximidos ou incapazes de assegurar o tratamento da informação e a 

comunicação do patrimônio cultural. 

A aquisição desenfreada e indiscriminada de acervos, atesta Camargo-Moro, “vem 

desequilibrando terrivelmente o conceito de herança cultural” (CAMARGO-MORO, 1986, 

p.13).  

Após a apresentação dos parâmetros éticos para a aquisição de acervos a partir do que 

é preconizado pelo ICOM, que são mais gerais, iremos nos debruçar sobre os critérios que 

esta autora propõe para estabelecer a política de aquisição, lembrando que cada museu deverá 

concebê-la em consonância com suas características, necessidades e especificidades. Segundo 

Camargo-Moro: 

 

- a peça deve ter um bom potencial para pesquisa e estudo; 

- a peça deve ser de interesse para exposição e estudo dentro da filosofia e 

proposta do museu, visto como um todo dentro de uma ótica interdisciplinar 

em desenvolvimento; 

- a peça deve ser significativa, em função de sua própria representação: isto 

é, um bom representante de sua classe, ou um fator de complementação, seja 

quanto à extensão, ou preenchimento de lacuna; 

- a peça deve ser analisada, levando em consideração o ponto de vista 

estético e/ou histórico, e/ou arqueológico, e/ou etnográfico, e/ou científico, e 

sua importância social, seu simbolismo, sua raridade, seu potencial; 

- mesmo quando observado um conjunto de peças, cada uma delas não deve 

deixar de ser analisada individualmente e equacionada dentro de um sistema 

de prioridades; 

- a peça deve ser estudada e analisada também em conjunto com as demais 

peças do acervo já existente equacionando-a, portanto, a este (CAMARGO-

MORO, 1986, p. 20). 

 

A autora defende que a composição da Comissão de Acervo seja composta por cinco a 

sete membros e suas atribuições sejam de apoio às decisões da direção, conforme 

detalharemos no capítulo seguinte. Finalmente, delimita o papel da Comissão em relação às 

diferentes formas de aquisição, pois ele varia desde a não intervenção, no caso da coleta, até a 

proposta de restrições no caso de doações ou legados (CAMARGO-MORO, 1986, p. 21-23). 

Em todos os casos a Comissão de Acervo tem um papel de acompanhamento das aquisições, 

tomando ciência da entrada de acervos por coleta, por exemplo, e relatando anualmente ao 

diretor as demandas por compras. 

No caso de compras, são sugeridos critérios adicionais:  
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a) Qual sua importância e necessidade no contexto do acervo e da 

proposta do museu? 

b) Precisa ser comprada? Estão esgotadas as possibilidades de doação? 

c) Está em bom estado de conservação? Foi analisada profundamente? 

Foram estudadas as restaurações que possui? 

d) Esta compra é prioritária em relação a outros pedidos de compra? 

e) O preço é bom? Foi comprado e estudado devidamente? 

f) Tem sido feita uma análise equilibrada de atendimento por área versus 

necessidade? (CAMARGO-MORO, 1986, p.24). 

 

Como um dos meios mais frequentes de aquisição em museus é o recebimento de 

doações, vale destacar o que a autora sugere como questões que indicam a necessidade de 

estudo mais profundo pela Comissão sobre a oferta: 

 

a) são oferecidos itens muito volumosos com mais de 3m² 

(individualmente ou agrupados), afetando portanto o espaço do museu; 

b) é oferecida uma coleção extensa, excedendo 20 peças ou espécimes, 

que possa afetar o perfil do acervo e portanto do museu; 

c) a peça ou espécime representa uma nova área de coleta para o museu 

ou para uma de suas divisões; 

d) a peça ou espécime tem aspectos dúbios na documentação de origem; 

e) a embalagem e transporte apresentam despesas extras; 

f) houver recusa ou dúvida por parte do museólogo/curador da área 

(CAMARGO-MORO, 1986, p.21-22). 

 

Assim, nosso estudo indica a relevância de estabelecer os museus enquanto agentes 

que viabilizam a interpretação do patrimônio cultural pelas ações de preservação e tratamento 

de objetos musealizados de maneira responsabilizada, em acordo com a legislação vigente e 

sob a orientação dos preceitos éticos recomendados. Especialmente, realçamos a necessidade 

de sistematizar a entrada de acervos nos museus em sintonia com sua capacidade de destinar a 

estas coleções tratamento técnico adequado e estudos capazes de garantirem que desenvolvam 

de fato seu papel social e façam parte das narrativas e diálogos que o museu proponha, sem 

ficarem apenas preenchendo as reservas técnicas. Caberia questionar: todos os museus 

seguem essas regras? As recomendações fornecidas pelo IBRAM assistem e são suficientes 

para todas instituições existentes? 
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Capítulo 3: O Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga e sua política de acervos 

Este capítulo se dedica ao estudo de um caso concreto de política de acervos 

museológicos, apontando também caminhos para o Museu Goiano Professor Zoroastro 

Artiaga, localizado na cidade de Goiânia, delinear a sua com maior precisão. O 

desenvolvimento da pesquisa contou com uma fase inicial favorecida pela realização de 

estágio curricular na instituição durante o primeiro semestre de 2013. A experiência do estágio 

propiciou, em última instância, o contato direto com o campo de pesquisa da presente análise 

e forneceu possibilidades para a discussão da importância do emprego da política de acervos 

museológicos no museu. 

O levantamento, análise e apreensão da política de acervos da instituição tiveram 

como alicerce o exame do histórico, dos decretos de criação e reestruturação do museu, bem 

como o auxílio dos profissionais envolvidos na tarefa de gerenciamento do acervo. Para o 

arrolamento dos documentos analisados e dispersos na biblioteca, foi imprescindível a 

contribuição da equipe administrativa do MUZA, sem a qual o desenvolvimento deste 

trabalho tornar-se-ia inviável. 

A atividade de pesquisa e análise dos documentos, acrescida da observação e 

acompanhamento das tarefas desempenhadas no museu, teve início no dia 14 de janeiro de 

2013 e desenvolveu-se no decorrer de quatro semanas. Nesse período, pude vivenciar o 

funcionamento da instituição desde as atividades mais simples como abertura e encerramento 

do expediente, o convívio com os funcionários, o contato com visitantes e com outros 

estagiários do museu, reuniões de grupos que acontecem eventualmente na estrutura do 

prédio, pausas para conversas e reuniões com o diretor. 

O Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga encontra-se instalado em uma localidade 

privilegiada da cidade, a Praça Cívica, onde é possível encontrar outras instituições culturais 

como a biblioteca Pio Vargas, o Museu da Imagem e do Som e o Cine Cultura, distribuídas 

em um espaço arborizado, aprazível e inspirador. À Praça Cívica também foram reservados a 

construção de monumentos e edifícios da estrutura administrativa do Estado, formando, desse 

modo, um conglomerado histórico, artístico e cultural de muita importância para a memória e 

história de Goiás e da construção de Goiânia. 

Assim, para além de dirigir a análise especificamente para o exame da política de 

acervos empregada na instituição, o presente trabalho também objetivou contextualizar 

historicamente a criação do museu e, portanto, de seu acervo, levada a cabo em um momento 

crucial da História de Goiás. A transferência da capital suscitou não apenas a construção de 
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Goiânia sob o aspecto do rompimento com o passado colonial e em direção ao novo, ao 

moderno, mas também no traçar de um perfil e identidade novos para o povo goiano, inscritos 

na cultura material que o representa, significa e exibe. Temos como exemplo desta 

constatação a realização da Exposição de Produtos Regionais organizada em razão do 

Batismo Cultural de Goiânia no ano de 1942. 

Segundo Henrique de Freitas, atual diretor da instituição, os objetos que compuseram 

tal exposição “formaram um caleidoscópio de uma nova identidade goiana, forjada pela 

construção da cidade e concretizada por uma hibridação endógena, formada pelo 

colecionismo da cultura material proveniente dos municípios e suas histórias; agora 

disponíveis para a sociedade como um todo, em uma única estrutura de um conjunto 

monumental” (FREITAS, 2009, p.89). 

Os objetos doados pelos municípios para a realização da Exposição de Produtos 

Regionais do Batismo Cultural de Goiânia constituem as primeiras coleções do MUZA, 

caracterizadas como heterogêneas e representativas da riquezas do Estado. 

Nesse sentido, compreendemos que para a análise, levantamento e apreensão das 

políticas de acervo empreendidas ao longo dos anos pelo MUZA, torna-se imprescindível o 

exame da constituição do seu acervo, bem como dos documentos que dispõem sobre sua 

missão, visão e demais instrumentos de gerenciamento de acervos. Entendemos, ademais, que 

essas formulações não estão separadas do histórico, sentido e propósito de criação do museu, 

ou seja, possuem historicidade. 

Intentamos, portanto, abordar o tema da criação do Museu Goiano Professor Zoroastro 

Artiaga, criado sob a denominação de Museu Estadual de Goiás, em relação ao contexto 

histórico da construção de Goiânia e tendo como base os ofícios para a organização da 

Exposição Permanente de Goiânia, o decreto-lei nº 383 que o institui e a lei nº 59 que dá nova 

organização ao museu. 

Para a apreensão e levantamento das políticas de gerenciamento de acervo recorremos, 

além dos documentos mencionados, ao auxílio dos profissionais do museu no recolhimento de 

documentos administrativos produzidos ao longo das gestões. 

 

3.1 O Museu Estadual de Goiás 

 O Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga, criado em 1946 sob a denominação de 

Museu Estadual de Goiás, encontra-se instalado no centro cívico e administrativo da cidade 

de Goiânia e ocupa cerca de 1.892,52 m2 de área construída distribuídos em dois pavimentos. 
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Figura 1 Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga 

 

 

A história do edifício, e consequentemente do museu, têm o seu limiar em razão da 

transferência da capital da cidade de Goiás para a região que atualmente compreende a cidade 

de Goiânia. A mudança da capital, decretada em 1932 pelo interventor Pedro Ludovico 

Teixeira, suscitou a proposição do projeto de urbanização executado inicialmente pelo 

arquiteto Attílio Correia Lima. 

O projeto político que levou a cabo a construção da nova capital para o Estado de 

Goiás teve como modelo a ideologia do Estado Novo de Getúlio Vargas, que vinculada aos 

ideais de modernização e progresso investiu no tratamento e implantação de monumentos 

bem como “um conjunto de práticas culturais, enquanto política oficial de Estado, que 

sacramentou determinados objetos como patrimônio nacional” (DELGADO, 2005, p.117). 

Nesse sentido, não somente é pensado um modelo de urbanização que afirme o 

progresso, a continuidade com vistas ao planejamento e adequação ao novo tipo de governo 

instaurado, mas também em uma instituição voltada para a memória e a história da localidade. 

Em conformidade com o plano urbanístico inicialmente aprovado, a construção do 

edifício que atualmente abriga o museu, é parte do conjunto arquitetônico que compreende o 

centro cívico e administrativo da cidade e que comportam os principais órgãos e estruturas de 

poder da nova capital. Deste centro cívico destacam-se edificações construídas em estilo Art 

Déco e que formam o conglomerado da Praça Cívica, local que reserva valores históricos, 
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culturais e artísticos e que consiste no marco inicial de construção da cidade. 

De acordo com Ciro Augusto de Oliveira e Silva, 

 

À praça cívica, centro político-administrativo, foi dado um tratamento 

especial, como principal elemento do plano da cidade, configurado na 

monumentalidade compatível com o poder ali estabelecido. Os edifícios 

públicos pertencentes às administrações federal, estadual e municipal, nela 

projetados por Attílio, formavam um conjunto arquitetônico único, ligados 

por uma galeria aberta, que uniria esses edifícios. A praça possui um caráter 

monumental, sendo simétrica a posição de seus prédios, todos em estilo Art 

Decó, destacando-se ao centro o prédio do Palácio do Governo, à sua direita 

os prédios da Secretaria-Geral e o Palácio da Justiça e à sua esquerda a 

Câmara Estadual, o Juízo Eleitoral e o Juizado de Menores (SILVA, 2007, 

p.96). 
 

O edifício que atualmente abriga o museu, construído em local privilegiado, foi 

projetado em 1942 pelo engenheiro polonês Kazimierz Bartoszewski para o funciona-

mento do Departamento de Informação e Propaganda (DIP). 

Entretanto, em 6 de fevereiro do mesmo ano, havia sido promulgado o decreto-

lei nº 383 que extinguia o DIP e estabelecia o Departamento Estadual de Cultura (DEC), 

o qual foi composto pelo Serviço de Expansão Cultural, o Museu Estadual, a Biblioteca 

Pública e o Serviço de Administração. Assim, embora o edifício tenha sido criado para 

o funcionamento do DIP, e não para abrigar um museu, desde sua inauguração, em 5 de 

julho de 1946 já abrigava o DEC (do qual também fazia parte o museu).  

De acordo com o decreto de criação do DEC e, portanto, do Museu Estadual, fica 

determinado em parágrafo único que “enquanto não for instalado em prédio e local próprios o 

Museu do Estado, este funcionará no prédio do Departamento Estadual de Cultura, em 

exposição permanente, contendo documentos históricos, utensílios antigos, objetos 

relacionados com a vida e história de Goyaz, com a dos índios do Brasil Central, assim como 

objetos artísticos, curiosos, originais, com motivos de beleza, valor científico ou real 

utilidade” (DL 383/46). 

Desta determinação decorre a apreensão de que o edifício não fora originalmente 

planejado para abrigar o museu e que, muito embora tenha sido reservado para o abrigo de 

diversos órgãos, é nele que se encontra instalada a instituição museológica desde a sua 

criação. Tal assertiva é relevante, pois desvela o privilégio que uma instituição destinada a 

“conservar e transmitir a memória material e cultural do Estado de Goiás para as novas 

gerações” possui em estar localizada junto aos principais órgãos de poder do Estado. 

A relação entre museus e poder tem sido discutida sob o viés da autoridade do discurso 
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de memória empreendido nesses espaços e que revelam a um só tempo, o conceito de 

patrimônio engendrado e o discurso oficializado em torno da memória e história de Goiás. De 

acordo com Mário Chagas, “reconhecer que existem relações entre o poder e a memória 

implica em politizar as lembranças e os esquecimentos. A memória - voluntária ou 

involuntária, individual ou coletiva - é, como se sabe, sempre seletiva. O seu caráter seletivo 

deveria ser suficiente para indicar as suas articulações com os dispositivos de poder” 

(CHAGAS, 2002 p.44). 

Em nova reestruturação, por meio da lei nº 59 de 17 de dezembro de 1947, fica 

estabelecida a reorganização do Museu Estadual de Goiás pela qual o museu passa a estar 

subordinado à então denominada Secretaria de Estado da Educação e destinado a fins de 

promoção econômica e cultural. A lei provê a instituição em “reunir os elementos dos reinos 

da natureza, classificá-los e exibi-los em público, em exposição permanente” (DOU/lei 

n.59/47). As atividades de coleta e exibição estão no cerne do empenho da instituição, que 

reúne e coleta artefatos e objetos dos mais variados como: plantas, mapas, documentos, 

quadros, pequenos animais embalsamados dentre outros. 

Esta lei constitui-se uma das fontes mais importantes para a análise que aqui se 

apresenta, pois é a partir de seu exame e apreensão que podemos nos aproximar das 

formulações de política de acervo, missão e visão do Museu Goiano Zoroastro Artiaga. Não 

há, dentre a documentação administrativa do museu, redação e declaração de missão e política 

de acervo, assim, a referida lei, atesta o diretor da instituição, compreende o sentido e o cerne 

de tais documentos. 

Não obstante a constatação da ausência de documentos isolados que regulem a política 

de gerenciamento dos acervos, bem como a formação de comissões avaliadoras, a apreciação 

de seus conceitos e diretrizes foi possível pela análise de decretos e leis explicitados a seguir. 

 

3.2 Gestão e política de acervos no MUZA 

Procuramos tanto quanto possível, realizar a análise da constituição do acervo do 

Museu Estadual de Goiás para o levantamento e visualização das políticas de acervo 

implementadas desde a sua criação. A documentação dispersa foi agremiada com o auxílio do 

diretor Henrique de Freitas e da funcionária Eliane Martins. 

Compreendemos as políticas de acervo enquanto diretrizes que orientam a 

constituição, o manejo e a manutenção de acervos em instituições museológicas com a 

finalidade de alcançar os objetivos lançados pelo estabelecimento da missão e visão do 



42 
 

museu. A política de acervo, ao visar o gerenciamento dos mesmos, prevê a sua administração 

como um todo; assegurando a sua aquisição, registro, conservação, alienação, acesso, 

empréstimo, reprodução, dentre outras determinações conforme a peculiaridade da coleção 

e/ou instituição em questão. 

Ao abarcar todo o manejo, constituição, incorporação e tratamento de acervos nas 

instituições museológicas, a política de acervos deve garantir que a constituição e a 

incorporação de coleções nos museus assegurem e apoiem os objetivos e propósitos da missão 

institucional; contudo, uma boa gestão, além de garantir a conservação, permanência e 

disponibilização dos objetos, visa também respaldar a própria existência da instituição na 

valorização de seu propósito e objetivos garantidos na política de acervo. 

Em Manual Prático de Como Gerir um Museu, encontramos algumas orientações para 

a formulação e o desenvolvimento da política de gestão de acervo pelas quais está definido 

que: 

 

Antes de começar a desenvolver uma política de gestão do acervo, devem ser 

levados em consideração e incorporados vários factores. Desenvolver e 

delinear a política é uma oportunidade para rever e estabelecer os objectivos 

do museu e como os atingir, caso ainda não estejam definidos. Nesta fase, 

todos os profissionais de museu devem ser convidados a contribuir. A 

política deve ser escrita de forma clara, de modo a ser um guia útil para o 

pessoal e o público. Tem que avaliar as necessidades do acervo em relação 

aos principais objectivos do museu. Também deve incluir providências para 

revisão e actualização periódica (LADKIN, 2004, p. 18). 
 

Embora a política de acervo e a missão institucional do Museu Goiano Professor 

Zoroastro Artiaga não se encontre redigida e declarada em documento próprio e isolado, 

pudemos realizar a análise das principais diretrizes de constituição, formação e incorporação 

dos acervos no museu. 

Composta por objetos de natureza e constituição física bastante heterogêneas, as 

primeiras coleções do Museu Estadual de Goiás foram constituídas pela reunião dos acervos 

da Exposição de Produtos Regionais do Batismo Cultural de Goiânia ocorrido em 1942. 

Organizada em ocasião da inauguração de Goiânia, a Exposição de Produtos Regionais seguiu 

o modelo das Exposições Nacionais, cujo intuito era apresentar ao grande público uma série 

de objetos exóticos, invenções, máquinas, produtos resultantes da atividade industrial, dentre 

outros. De acordo com Pesavento, esse modelo de exposições também tinha por objetivo 

“informatizar, explicar, inventariar e sintetizar” (PESAVENTO, 1997, p.45). A autora reflete 

ainda sobre a preocupação didática e enciclopédica dessas exposições ao afirmar que elas 
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partilhavam da “preocupação enciclopédica vinda do século das luzes, de tudo catalogar, 

classificando segundo critérios científicos, as exposições receberiam ainda os influxos de uma 

proposta comtiana, nascida no século XIX e que identificava a difusão dos saberes como um 

dever positivista” (Idem). 

Goiás já havia participado de tais exposições, a exemplo da que ocorreu em 1938 no 

Rio de Janeiro na qual o Estado esteve representado por meio de artefatos, curiosidades, 

objetos da cultura indígena, fotografias da construção de Goiânia, desenhos e maquetes de 

arquitetura, minerais, dentre muitos outros objetos que compunham o ideário e expressividade 

de Goiás na ocasião. 

Resultado de doações de particulares e representantes dos municípios vizinhos, o 

acervo que compôs a Exposição de Produtos Regionais, também conhecida como Primeira 

Exposição de Goiânia, deu origem à Exposição Permanente de Goiânia que deveria funcionar 

nas dependências do Departamento Estadual de Cultura e, portanto, do Museu Estadual de 

Goiás. 

Organizada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), a Exposição 

Permanente de Goiânia foi composta pelas sessões de História, Economia e Turismo. Em 

determinação por ofício, o DIP constituiu uma comissão organizadora, em 1944, composta 

por membros profissionais de várias áreas com o objetivo de coordenar as sessões em acordo 

com as áreas de alcance; como por exemplo: arqueologia, geologia, documentação, 

arquitetura, agricultura, pecuária, antropologia, etc. 

Cabia à comissão a “coleta de dados, valores, objetos de arte, produtos econômicos e 

documentário histórico-social desta região do oeste brasileiro, apresentando todas as fases de 

sua evolução desde os primórdios de nossa história até os dias que correm” (MOCF/9/8/44 

apud FREITAS, 2009, p.165). Também foram cogitados, na ocasião, o planejamento da 

construção do mobiliário da Exposição Permanente e a confecção de quadros pictóricos que 

revelariam aspectos da cidade e fatos históricos da vida goiana (FREITAS, 2009, p.165). 

Percebemos, a partir da presente análise, que uma série de ações convergentes 

delineou a conformação do Museu Estadual. Fruto de doações para a composição do stand de 

Goiás na exposição nacional em 1938 e da Primeira Exposição de Goiânia em 1942, o Museu 

Estadual de Goiás confunde-se com a compilação da Exposição Permanente, tendo ela mesma 

a finalidade do museu. 

Quando em 1946 decreta-se o estabelecimento da instituição museológica, Exposição 

Permanente e Museu Estadual de Goiás já estão conglomerados no objetivo em coletar, reunir 

e expor “documentos históricos, utensílios antigos, objetos relacionados com a vida e história 



44 
 

de Goyaz, com a dos índios do Brasil Central, assim como objetos artísticos, curiosos, 

originais, com motivos de beleza, valor científico ou real utilidade” (DL n. 383/46). 

Em 1947, com a lei nº 27 de 29 de novembro, ocorre a reorganização da administração 

pública do Estado e o museu passa a estar subordinado à Secretaria de Estado da Educação 

com a missão de “coligir, classificar e conservar material dos três reinos da natureza, 

especialmente no que diz respeito ao Estado de Goiás, e divulgar conhecimentos de ciências 

naturais e antropológicas por meio de exposições, publicações, conferências e assistência aos 

interessados” (LEI n.27/47). 

Tendo em vista a ampliação do campo de atuação do museu e o detalhamento de suas 

atribuições, foi promulgada no mesmo ano a lei nº 59 que dá nova organização ao museu e 

reafirma suas finalidades, bem como o quadro de funcionários e infraestrutura do edifício. 

De acordo com Henrique de Freitas, a missão que prepondera nos dias atuais está 

contida na referida lei e consiste em “coletar documentários sobre a história de Goiás; 

taxidermização da fauna; promover informações bibliográficas; corresponder com entidades 

congêneres e científicas; propagar as possibilidades econômicas do Estado; promover 

exposições de artes e arquitetura” (FREITAS, 2009, p.94). 

Tal missão sustenta as atividades de gerenciamento e aquisição de acervos e serve 

como subsídio para as atividades da comissão avaliadora do MUZA. Porém, é pertinente 

questionar se não caberia ao museu vindicar a validade de sua missão, visto que as noções de 

história, patrimônio e museus vigentes em 1946 não são mais as mesmas. Não caberia ao 

museu atualizar sua missão e, consequentemente, a política de acervo? Ao descrever o museu 

e declarar “o que faz, como opera, como coleciona, onde opera, onde coleciona e porque 

razão coleciona” (EDSON, 2004, p.150) a missão deve esclarecer os objetivos e a finalidade 

da instituição e não gessar as possibilidades de aprimoramento dos propósitos da instituição, 

desse modo, “deve ser revista regularmente e sempre que as circunstâncias autorizem, pode 

ser atualizada, melhorada ou revista” (Idem). 

A aquisição de novas coleções está orientada para a doação e coleta - no caso de 

prospecções arqueológicas - de objetos. As primeiras doações feitas ao museu para a 

composição do acervo foram feitas por nomes como Acary de Passos Oliveira, Olívio de 

Souza, Joaquim Machado de Araújo, Zoroastro Artiaga, dentre outros, que colocaram sob a 

tutela do museu objetos indígenas como flechas, arcos, bordunas, objetos de ornamentação e 

culto religioso, bem como manufaturas, máquinas e curiosidades oriundas de todo o Estado. 

Ainda hoje a maior parte dos objetos que dão entrada no MUZA são artefatos 

indígenas oriundos principalmente das comunidades Karajá, Xavante e Krahó. 
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Embora o museu não possua inventário atualizado, foi realizado em 2010 um 

levantamento do acervo com vistas a quantificar e qualificar as coleções. De acordo com esse 

levantamento, executado por Eliane Martins e Ângela Maria, há em posse da instituição cerca 

de 765 peças originárias de 40 grupos indígenas. Ao todo, são 2.207 objetos descritos de 

acordo com seu material constitutivo (objetos em cerâmica, madeira, metal, couro, têxtil, etc); 

com sua finalidade (fiação, uso pessoal, armaria); usos (festa e tradição, presépio, ex-votos) e 

ainda, objetos de arqueologia, mineralogia, biologia e paleontologia. 

Os livros de registro e tombo encontram-se em processo de preenchimento, dado que a 

quantidade de profissionais envolvidos nesse procedimento não foi suficiente para processar o 

volume de acervos sob a posse do museu. Os campos do livro de tombo estão definidos em 

torno de dados gerais das peças como objeto, modo de aquisição, valor, procedência, origem, 

estado de conservação, matéria-prima, autor e entrada. Essas informações são de suma 

importância para o desenvolvimento de pesquisas futuras, portanto, devem ser colhidas no 

momento de incorporação dos objetos ao museu e sob a supervisão de uma comissão de 

acervo que delibera pela inclusão ou não de novos objetos no museu.  

 

3.2.1 Comissão de Acervo e Equipe do MUZA 

As comissões de acervos em museus são responsáveis pela análise de possíveis 

aquisições, descartes, transferências, empréstimos, emissão de laudos de conservação, dentre 

outras decisões que inferem nos acervos. À comissão, portanto, cabe a deliberação da política 

de acervos e a responsabilidade pelos aspectos legais e éticos de sua aquisição. De acordo 

com Fernanda Camargo-Moro, “a comissão estudará todos os assuntos sob sua jurisdição, 

tomará decisões e recomendará ao diretor suas propostas. Sua forma de funcionamento é a de 

colegiado, e como tal sua ação é forte e poderosa” (CAMARGO-MORO, 1986, p.20). 

Segundo a autora, o ideal é que a comissão seja formada por cinco a sete membros 

dentre os quais devem participar especialistas em conservação e em disciplinas básicas do 

museu, podendo também ser convocados outros profissionais de acordo com as 

especificidades do acervo em questão, ainda que a aquisição seja uma atribuição da direção 

(Idem). 

No caso do MUZA contatou-se que, atualmente, a comissão que delibera pela 

manutenção, manejo e aquisição de acervos é composta pelo diretor, Henrique de Freitas, e 

por outros profissionais eventualmente solicitados à avaliação, mas que, no entanto, não 

possui um documento que reja e nomeie o corpo técnico eleito. Ou seja, não há uma comissão 

de acervo formalmente constituída e de conhecimento público como em outros museus do 



46 
 

Estado, a exemplo do Museu da Imagem e do Som (MIS) e do Museu Antropológico da UFG 

(MA/UFG). Segundo o código de ética do ICOM, a interferência de avaliadores deve ser 

realizada em casos de comprovação da validade da documentação, como: títulos de 

propriedade, procedência e obtenção legal de bens, em casos excepcionais de aquisição de 

objetos alheios à política de aquisição, emissão de laudos de conservação, descarte, alienação, 

dentre outros procedimentos referentes à política de acervos (ICOM, 2010, p.14-19). 

Em vista dessas observações, consideramos de suma importância o estabelecimento de 

uma comissão de acervos formada por um corpo de especialistas nomeado por meio de 

documento público que ateste a validade, vigência e competências do colegiado. 

No período de realização de estágio na instituição, constatamos que a equipe do museu 

encontra-se bastante reduzida, sendo composta por dois estagiários do curso de Arqueologia 

da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC/GO), quatro colaboradores comissionados 

e um funcionário efetivo, além do diretor. Essa equipe é responsável pelo atendimento ao 

público nas áreas expositivas, pela organização da biblioteca, pela administração da loja anexa 

à entrada e, muitas vezes, pela manutenção do prédio em tarefas como: troca de lâmpadas, 

limpeza de vitrines e espaços de circulação, agendamento de visitas escolares e demais 

serviços presenciados no período do estágio. 

O organograma do museu está definido pelas seguintes áreas: 

Núcleo de Administração Direção: Henrique de Freitas 

 

Auxiliar Administrativo Vânia Xavier Lima Rodrigues (recepcionista) 

Gemary Lanes Ezequiel R. Carvalho (plantonista) 

Gerson Pereira Silva (plantonista) 

 

Núcleo de Conservação e Manutenção Conservação: Giulliano Santos Ramos 

 

Núcleo da Biblioteca Regina Lacerda Documentação: Eliane Martins dos Santos 

 

Estagiários Milton Nunes Vieira Filho e 

Leonardo Lopes Garcia 

 

Quadro 1: Organograma do MUZA 

Atualmente, este quadro encontra-se praticamente inalterado tendo sido acrescido à 
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equipe do museu novos estagiários da área de Arqueologia, mas que, no entanto, não possuem 

vínculo formal com a instituição.  

3.3 A Exposição Histórias de Goiás 

 

O espaço expositivo do MUZA está localizado no térreo do edifício e abriga a exposição 

de longa duração “História de Goiás” desde 2003. O projeto de reformulação da referida 

exposição foi proposto e executado sob a direção do atual diretor do museu, Henrique de 

Freitas, e realizado entre 2000 e 2003. 

 

 

Figura 2 Exposição atual de longa duração do MUZA 

 

A atual expografia está dividida em 21 seções distribuídas em um circuito orientado 

segundo cores e temas abordados. As seções temáticas, cujos temas levantados dão a conhecer 

aspectos da formação do território, da história, geopolítica, desenvolvimento econômico bem 

como aspectos dos modos de vida goianos, estão orientadas segundo um desenvolvimento 

linear e cronológico da História. Segundo Freitas, “a exposição hoje está organizada de 

maneira a conduzir o público a: conhecer, interpretar e refletir a diversidade do patrimônio 

goiano, contextualizado nos circuitos expositivos onde se percebe as estruturas patrimoniais, 

as identidades, os objetos, as ocupações e a transformação da paisagem do território de Goiás” 

(2009, p.97). 

Ao adentrar no espaço expositivo o visitante encontrará os seguintes circuitos: 

• A Terra – Contém informações sobre a formação da terra e das teorias científicas que 

sustentam o seu surgimento. 

• O Desenvolvimento Geopolítico em Goiás - Aborda o desenvolvimento geopolítico de 
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Goiás pela contextualização histórica de descoberta e formação de cidades pelos 

bandeirantes. 

• Pré-história – Auxilia a compreensão da Pré-história pela exposição de fósseis, um 

megatério e artefatos líticos distribuídos em vitrines e dioramas. No período do estágio 

presenciamos a visita técnica a esta seção de uma profissional paleontóloga que está a 

realizar pesquisas sobre o megatério que se encontra no museu. Segundo a pesquisadora, o 

fóssil não corresponde à época à qual é atribuído, o megatério, o que modifica 

substancialmente o entendimento sobre ele. Tal evento torna explícita a necessidade de 

realização constante de pesquisas sobre os acervos e a parcerias com profissionais 

especializados. 

• O Espaço Natural – Exposição em dioramas da fauna local taxidermizada e também a 

representação de um sítio arqueológico. 

• Etnologia Indígena – Artefatos indígenas e instrumentos de pesca, caça, máscaras, entre 

outros. 

• O Rio Araguaia – Explica a importância do rio para o desenvolvimento do Estado e expõe 

peças de uma típica embarcação. 

• Arte Sacra – Aborda aspectos da arquitetura religiosa, imagens e símbolos cristãos, ex-

votos, oratórios e outros. 

• O Folclore Goiano – Discute o tema sob a representação das Congadas, das Folias de Reis 

e das Cavalhadas de Pirenópolis pela apresentação de fotos, bonecos, vestuário e outros 

objetos representativos do folclore goiano. 

• Artesanato e Paneleiras – Pretende a valorização do artesanato pela consideração de que 

este é a arte do povo e que, portanto, faz parte de uma tradição local. 

• Os viajantes – Explica, a partir de desenhos e mapas as expedições europeias realizadas 

em território goiano. 

• Goiás Patrimônio da Humanidade – Contempla a cidade de Goiás, considerada 

Patrimônio Mundial da Unesco em 2001, expondo objetos de arte e industriais do século 

XIX. 

• A imprensa Goiana – Expõe máquinas tipográficas e de comunicação e contextualiza o 

surgimento do jornal Matutina Meiapontense, primeiro periódico goiano. 

• A Era da Imagem – Essa seção consiste na representação de um pequeno cinema e 

apresenta a trajetória do cinema e da fotografia em Goiás. 

• Mineralogia – Apresenta uma variedade de minerais em vitrines. 

• A Polícia Goiana – Apresenta um histórico sobre a criação da corporação em Goiânia e 
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exibe armas brancas e de fogo. 

• A casa Caipira – Consiste em uma sala que representa uma casa caipira de construção 

tipicamente vernacular. 

• Saúde e Economia – Centra-se na história da medicina e expõe máquinas registradoras e 

conjunto de boticários. 

• Sala Zoroastro Artiaga – Consiste em uma homenagem ao primeiro diretor do Museu por 

meio da exposição de fotografias e textos. 

• Sala dos Governadores – Consiste em uma galeria de quadros de fotografias dos 

governadores do Estado de Goiás organizados de maneira cronológica e informações, por 

meio de textos sobre o batismo cultural e a fundação de Goiânia. 

• Bazar AMUZA – Embora esteja conjugado junto ao plano expositivo este bazar está 

voltado para a venda de produtos ofertados pelo museu como livros, cestarias, colares e 

outros produtos indígenas. 

• Galeria de Arte Popular – A galeria de arte popular está montada em uma sala próxima 

ao bazar e a entrada do museu. Seu objetivo é valorizar o artesão local abrindo espaço para 

exposição de artes e artesanatos goianos. 

Torna-se evidente, a partir da visita à exposição Histórias de Goiás, o caráter 

heterogêneo do acervo e dos temas explorados pela expografia na tentativa de explicitar a 

riqueza e diversidade do Estado. Percebemos que o Museu Goiano Professor Zoroastro 

Artiaga tendo a missão de “colecionar, conservar e transmitir a memória material e cultural do 

Estado de Goiás” não realiza recortes temáticos precisos, visando abrir o leque de 

possibilidades para a prática do colecionamento e abordagem do tema. 

Não restringindo a temática da instituição em um só aspecto da cultura e história 

goianas e, pelo contrário, definindo sua incumbência na “transmissão da memória material”, a 

missão do MUZA é por certo ampla e por isso mesmo controversa. Ao mesmo tempo, ao 

estabelecer pela prática e como protótipo de política de acervo a aquisição de objetos 

quaisquer que possa vir a representar a história e os modos de vida em Goiás, o MUZA 

também oferece possibilidades amplas de trabalho ao museólogo e/ou funcionário da 

instituição por disponibilizar um acervo suficientemente heterogêneo para ser explorado pelo 

foco de várias disciplinas. Assim, o problema se desdobra em duas vias: na dificuldade em 

abordar os temas em suas complexidades, levando em conta todos os elementos e 

desdobramentos concernentes a elas, e também na necessidade de manutenção de uma equipe 

técnica especializado bastante plural. 

Não somente está em questão a História de Goiás, mas também a história de sua 
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formação geológica, de seus minerais, riquezas naturais, fauna, flora; bem como da atividade 

do homem e formas de ocupação do território goiano. Destarte, há o entrelaçamento de 

diversas disciplinas como Geografia, História, Biologia, Arqueologia, Paleografia, dentre 

outras, que podem estar evidentes tanto nas exposições oferecidas pelo museu, como na 

realização de pesquisas e perfil institucional. Prover o museu de recursos humanos à altura 

destas demandas, em geral, não condiz com a realidade da maior parte de nossas instituições, 

dada a precariedade de fundos de financiamento e mesmo da realização dos procedimentos 

mais básicos em Museologia, considerados primários. 

Se a missão é ampla, a política de acervos também será. E deverá ser redigida em 

acordo com as necessidades impostas pela missão e pela qualificação dos acervos a serem 

expostos. Retomamos, pois, os problemas decorrentes da falta de refinamento da política de 

acervos que acarreta, para além do acúmulo vultoso de objetos díspares, dificuldades 

relacionadas à guarda e ao acondicionamento, à realização de inventário e documentação 

sistematizada das coleções, intervenções de conservação e restauro, mas principalmente à 

efetivação da comunicação museológica, seja por meio da expografia ou pela realização de 

ações culturais e educativas que levem à interação com os acervos e à valorização do 

patrimônio. 

Depreende-se que a inconsistência na definição da missão do museu conduz à 

instabilidade das diretrizes que orientam a política de acervos, notadamente a aquisição. 

Resta, contudo, identificar as áreas de concentração do acervo com o propósito de 

compreender melhor sob quais aspectos a instituição dirigiu seus objetivos e ações para com a 

representação da cultura material do Estado de Goiás. A reformulação da missão, nesse 

sentido, deve levar à busca por um fio condutor que contemple o maior número possível de 

objetos em posse da instituição, mas que não desconsidere recortes e exclusões, tão 

importantes para os museus quanto à seleção e a valoração. 

A formulação de um conceito gerador que forneça coesão ao acervo pode auxiliar no 

fortalecimento das ações do museu, na delimitação das linhas de pesquisa e exposição e 

também no descarte de objetos em desacordo com o perfil da instituição delineado a partir da 

apreciação de seus acervos. Um primeiro passo nessa direção é a realização de contagem, 

arrolamento e triagem do que pode ser descartado. 

Assim, em observação à atual exposição do museu, podemos considerar que o 

aprimoramento do discurso museológico difundido pela instituição está diretamente 

relacionado à necessidade do museu em rever sua vocação ante as tipologias de objetos que 

salvaguarda, no sentido de delinear mais precisamente o seu conceito gerador e, 
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consequentemente, a seleção ou descarte de seus acervos. 

Em atividades docentes, a professora Manuelina Maria Duarte Cândido, propôs aos 

alunos da disciplina Museologia I um exercício de musealização bastante contundente para 

refletir a respeito do delineamento de linhas mestras para o acervo e aperfeiçoamento de sua 

política. O questionário sugerido em aula pode fornecer-nos um eficiente instrumento para 

casos em que, já em posse de um numeroso acervo, o museu pretenda aprimorar suas ações 

em vista de uma melhor gestão museológica. As questões auxiliam na solução de problemas 

oriundos da posse de objetos recolhidos aleatoriamente e sem um fio condutor que lhes 

garantam coesão, tais como: 

 

Quais os objetos disponíveis para iniciar este processo de musealização? 
Destes objetos, quais serão selecionados para compor o acervo inicial do 

museu? 
Qual o fio condutor que nós conseguimos delinear abrangendo o maior 

número possível destes objetos (conceito gerador museológico)? 
Qual a missão do museu (seus objetivos em termos de investigação – 

enfoques de pesquisa e de aquisição de acervo)? 
Dentro dessa missão, qual deverá ser a linha de exposições da instituição? 

Qual tema da exposição de longa duração e possíveis desdobramentos a 

serem explorados em exposições de curta duração?   
Qual será a política de acervo desse museu? Que formas de aquisição serão 

aceitas e que tipos de acervo serão aceitos ou descartados deste museu? 
Que perfis profissionais serão necessários para este museu? (DUARTE 

CÂNDIDO, 2010). 
 

Concordamos que a satisfação destes questionamentos, em grande medida, auxilia no 

reconhecimento da vocação do MUZA e de outros museus perante os acervos. Diante dos 

circuitos expositivos no museu em questão não é possível perceber com clareza o propósito 

do discurso museológico, dada a abordagem de amplas e diferentes temáticas em torno da 

formação do território, história e cultura goianas. 

Não há de se considerar a competência para a realização de tal projeto, mas a eficiência 

da comunicação museológica em relação a uma quantidade considerável de acervos a serem 

tratados. Ademais, o fato de a maior parte dos acervos em posse do museu estar em exposição, 

indica a opção da instituição por não deixar escapar as potencialidades de temas a serem 

explorados pela expografia, em acordo com a missão do museu elaborada no momento de sua 

criação. A Museologia contemporânea, contudo, requer menos temor diante do 

reconhecimento de que não é possível selecionar tudo (BITTENCOURT, 1990). 
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3.4 Possibilidades futuras para o MUZA 

Nesse item do trabalho, e já em vias de arremate dos conceitos abordados ao longo 

desta pesquisa, vamos apontar alguns caminhos para o museu analisado no que se refere ao 

aprimoramento da gestão de seu acervo e em relação aos projetos visados em médio e longo 

prazos. 

Assim, possibilidades futuras incluem projetos já em desenvolvimento, e observados 

no momento da realização do estágio na instituição, mas também sugestões originais para que 

o museu persiga com maior empenho e precisão a sua missão e o gerenciamento de seus 

acervos. 

 

3.4.1 Projetos em Desenvolvimento 

 No período do estágio acompanhamos os seguintes projetos em desenvolvimento no 

museu: 

• Constituição do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia do Museu Goiano 

Professor Zoroastro Artiaga – LAP-MUZA 

• Reformulação da expografia da sala dos governadores 

A criação do LAP-MUZA tem por objetivo a melhoria do acondicionamento dos 

acervos arqueológicos coletados ou recebidos pelo museu, tendo em vista a higienização, 

análise, guarda e desenvolvimento de pesquisas sobre os acervos e seus contextos. 

Embora o museu analisado não possua uma tipologia voltada exclusivamente para a 

Arqueologia, a criação do laboratório justifica-se pela necessidade em otimizar a salvaguarda 

desses acervos já em posse do museu e daqueles que o museu espera que venham a compor 

essas coleções.  

Para tanto, está sendo pensada uma metodologia de trabalho em torno da elaboração de 

fichas documentárias, etiquetas, planilhas de análise e também a elaboração do estatuto de 

funcionamento do laboratório, bem como a listagem dos materiais necessários para o 

tratamento dos vestígios. 

Outra justificativa para a criação do laboratório consiste na necessidade de 

aprimoramento das ações voltadas para a preservação e tratamento do material arqueológico 

em razão da emissão, por parte do museu, de cartas de apoio institucional à empresas de 

engenharia, mineralogia, etc, e pesquisas arqueológicas. A emissão desses documentos 

responsabiliza as instituições de guarda a fornecer condições adequadas de conservação para 

os acervos recebidos e a oferecer uma contrapartida pelo recebimento de endossos. Com 

efeito, o LAP-MUZA capacita o museu, com a intenção de prepará-lo ativamente para o 
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recebimento de acervos arqueológicos a partir da emissão de cartas de endosso institucional 

para pesquisas arqueológicas, não obstante o recebimento de maior quantidade desses acervos 

tornar ainda mais incerto o perfil de seu acervo. 

O outro projeto em vias de execução consiste na reformulação da expografia da sala 

dos governadores, localizada no piso superior do edifício do museu. Está sendo levada a cabo 

a instalação de uma reprodução fotográfica em plotter do escritório de Direção de Obras da 

construção de Goiânia. Acompanhamos a medição da parede que receberá o adesivo e a 

compilação do texto explicativo que acompanhará a imagem. 

 Outras ações como pintura da sala, arranjo de novos quadros e reorganização do 

espaço também estão sendo pensadas pela equipe técnica do MUZA. 

 

3.4.2 Caminhos para a implantação de uma política de acervos no MUZA 

 

O estímulo para a elaboração de um esquema que possa auxiliar na formulação de uma 

política de acervos mais precisa para museus, tomando por base o caso do Museu Goiano 

Professor Zoroastro Artiaga, surgiu do reconhecimento de que esta deve ser avaliada e 

atualizada periodicamente. No decorrer de nossa pesquisa não foram poucos os casos de 

implantação ou mesmo reelaboração da PA encontrados. A exemplo do Museu de Astronomia 

e Ciências Afins (MAST), localizado no Rio de Janeiro, do Museu Histórico Abílio Barreto 

(MHAB) em Belo Horizonte e do Museu Municipal Parque da Baronesa em Pelotas, 

propusemos um modelo, em consonância com alguns manuais de Museologia, para a revisão 

e possível implantação da política de acervos do MUZA. 

Depreende-se que para um projeto dessa envergadura é necessário, a princípio, 

conhecer profundamente a instituição, o seu histórico e a origem de seus acervos, bem como 

as linhas mestras que orientaram a manutenção e a aquisição de novas coleções ao longo dos 

anos. Afinal, como apontaram Bittencourt, Fernandes e Tostes, 

 

A política de aquisição e sua consequência de campo, a aquisição, estão 

muito ligadas à conjuntura que deu origem ao museu que se examina. Isto 

quer dizer que fatores como o momento histórico, o caráter da produção 

científica da época em que o museu foi criado, ou mesmo a posição política 

dos diretores ou curadores irão influenciar fortemente o conjunto de critérios 

que constitui a política de aquisição (BITTENCOURT; FERNANDES; 

TOSTES, 1995, p. 64). 

 

Rever a política de acervos, antes de tudo, é reconhecer os conceitos pelos quais a 

instituição delineou o seu perfil e suas ações de colecionamento e exposição de objetos. Ao 
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mesmo tempo, é uma oportunidade para que se reflita sobre os seus objetivos atualizando-os 

ou incorporando novos direcionamentos para as atividades que o museu exerce. 

Também há de se considerar a necessidade da existência do plano museológico 

enquanto planejamento estratégico que auxilie à gestão do museu como um todo. Este, de 

acordo com o Estatuto de Museus, deve ser elaborado e implementado a longo prazo, sendo 

revisto pela instituição em periodicidade definida pelo regimento interno do museu. 

Assim, para dar o primeiro passo na direção da reestruturação e conseguinte 

implementação da política de acervos no MUZA, devemos buscar o conceito gerador de seus 

acervos a fim de melhor compreender a missão pela qual o museu embasa suas ações 

institucionais. A política de acervos é baseada na declaração de missão do museu, logo, seus 

propósitos e objetivos são estabelecidos pelo tipo de acervo, investigação e preservação dos 

mesmos. 

Para tanto, é recomendável o arrolamento de todo o acervo com a finalidade de 

identificar a vocação do museu para o trato com os acervos museológicos. A partir desse 

exame, poder-se-á delimitar mais adequadamente a tipologia do museu e os objetivos que ele 

possui em preservar tais acervos. A salvaguarda por si só não satisfaz a atribuição dos museus, 

pois, embora sejam instituições que ao cabo visem à proteção de bens patrimoniais, possuem 

a incumbência de realizar uma cadeia operatória museológica distribuída em ações de 

documentação, conservação e comunicação (exposição e ação educativo-cultural). Mas não 

só: a responsabilidade dos museus inclui ainda, no âmbito da comunicação patrimonial, 

tarefas de divulgação, disponibilização e elaboração de catálogos e material didático. Ou seja, 

há a incidência e participação de uma série de atividades e profissionais envolvidos na tarefa 

fundamental de preservar. 

Portanto, conclui-se que é em conformidade com o tipo de acervo que a instituição 

preserva que se alicerçam e se desdobram as diversas ações museológicas nos museus. Assim, 

somente após ter clareza de sua missão é que o museu poderá programar melhor a gestão de 

suas atividades, notadamente a gestão de seus acervos. 

A missão, como dissemos ao longo deste trabalho, descreve o museu delimitando o 

seu campo de atuação e detalhando o modo como ele opera. Deve, portanto, ser redigida e 

declarada para que seja de conhecimento público. É importante para a administração e para o 

pessoal que atua no museu. 

No caso do MUZA, torna-se premente avaliar se os objetivos instaurados em 1947 em 

“coligir, classificar e conservar material dos três reinos da natureza [...] e divulgar 

conhecimentos de Ciências Naturais e Antropológicas” (Lei n.27 de 29/11/47) ainda condizem 
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com sua realidade atual. Sabemos que o contexto museal contemporâneo muito se distanciou 

do perfil das primeiras instituições vocacionadas à coleta de acervos heterogêneos que 

pudessem dar a conhecer, de maneira muito díspar, o recém ocupado território brasileiro. 

Ao colecionar exemplares de mineralogia, arqueologia, zoologia, etnologia, arte sacra, 

arte popular, e manter acervos que possam colaborar com estudos de História, Geografia e 

Economia de Goiás, o MUZA retém um grande número de objetos e coleções dessemelhantes. 

A manutenção de tal perfil, invariavelmente, gera a necessidade de um corpo técnico 

bastante diversificado, tornando-se necessário a atuação de profissionais dedicados a cada 

uma das disciplinas relacionadas aos acervos. Assim, um diagnóstico mais preciso da PA pode 

contribuir para a delimitação das linhas de acervo a serem impostas ao museu e esclarecer 

precisamente “o que o museu faz, como coleciona e porque razão coleciona” (EDSON, 2004, 

p.150). 

A elaboração do plano museológico do MUZA consiste no segundo passo para o 

museu melhor delinear a sua política de acervos. Tal ferramenta é referenciada no Estatuto de 

Museus como sendo indispensável para a identificação e validade da missão institucional. De 

acordo com o Estatuto, “o plano museológico do museu definirá sua missão básica e sua 

função específica na sociedade” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2012, p.35). 

A elaboração e implementação do plano é de responsabilidade das instituições, porém 

poucos são os subsídios que instruem efetivamente a maneira de implementá-lo. A publicação 

do IBRAM intitulada Subsídios para a Criação de Museus Municipais, indica sucintamente a 

necessidade de elaboração do plano museológico e o lista dentre os principais documentos 

que fornecem base legal para os museu, entretanto não detalha eficazmente a maneira de 

implementá-lo. 

O Estatuto de Museus recomenda que o plano museológico deve ser elaborado com 

base em um diagnóstico completo da instituição de forma participativa, com a colaboração de 

toda a equipe do museu, de consultores e especialistas eventualmente contratados, bem como 

dos usuários e da comunidade a qual o museu pertence. Tal diagnóstico fornece a base para 

que se estabeleçam a missão, as diretrizes de funcionamento e os programas do museu. Os 

programas são considerados como “aqueles que tratam do desenvolvimento e da gestão 

política, técnica e administrativa do museu” (DOU de 11/07/2006) e estão divididos entre 

programa institucional, de gestão de pessoas, de acervos, de exposições, educativo e cultural, 

de pesquisa, arquitetônico-urbanístico, de segurança, de financiamento e fomento e de 

comunicação. 

O programa de acervos é o que define, em linhas gerais, a organização e o 
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gerenciamento dos diferentes tipos de acervos da instituição e é dividido em subprogramas, 

como por exemplo: aquisição, documentação, conservação e restauração. Nele deve constar a 

política de aquisição de forma detalhada e em acordo com as necessidades da instituição. Os 

itens a serem considerados na elaboração do programa de acervos e, consequentemente, de 

sua política, devem abranger questões e procedimentos no tocante às formas de aquisição, 

inventário, título de propriedade, devolução e restituição, catalogação, numeração, 

identificação, empréstimos, descartes, segurança, exposições, armazenamento, etc, devendo 

ainda serem listados de acordo com as especificidades e necessidades de cada instituição. 

Tanto o plano museológico quanto os programas nele descritos variam de acordo com as 

diferentes necessidades impostas em cada museu. Também há de se considerar a validade dos 

documentos, que devem ser avaliados e revisados periodicamente com um intervalo mínimo 

de três e máximo de cinco anos.   

A política de acervos atribuída ao museu contribuirá para o crescimento equilibrado 

dos mesmos em acordo com suas áreas de atuação, o estabelecimento de normas para a 

seleção e prioridades de aquisição, o uso racional dos recursos, os critérios para o descarte, 

entre outras ações ligadas ao programa de acervos do plano museológico. É preciso, pois, ao 

determinar a tipologia de objetos a serem incorporados, as formas de entrada em que são 

aceitos, tais como: coleta, doação, legado, compra, empréstimo, depósito ou permuta. Nesse 

sentido, Fernanda Camargo-Moro chama a atenção que: 

 

Quanto à seleção, o museu não pode ser interpretado como uma extensão do 

guarda-móveis. É preciso evitar o acúmulo de peças inúteis, sem significado, 

sem valor em função do museu, geralmente mais oriundas de doações ou 

legados, raramente de coleta e mais raramente ainda de permuta e compra. 

Contudo, deve haver uma percepção muito grande para que não sejam 

julgadas inúteis, sem valor em função do museu, peças ou espécimes que 

serão imprescindíveis num desenvolvimento interdisciplinar e futuro 

(CAMARGO-MORO, 1986, p.19). 
 

 As etapas que indicamos para serem perseguidas com vistas à implementação de uma 

política de acervos para o MUZA consistem em caminhos para, a partir da revisão da 

instituição como um todo, melhor proceder a sua gestão. As peculiaridades ou itens a serem 

agregados na delimitação de tal política precisam ser examinados conjuntamente pela equipe 

do museu e integrados nas linhas mestras de organização e disponibilização dos acervos, de 

modo a efetivar a sua preservação e divulgação ao público. 

Ao sugerir procedimentos para pensar melhor a implementação de acervos, seu 

programa e sua política, a presente monografia intentou reunir alguns documentos básicos 
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pelos quais o museu em questão possa se inspirar e se adequar às recomendações levadas a 

cabo pelo IBRAM. 

Conhecer a história da instituição e o histórico da formação de seus acervos não 

implica em conservar as diretrizes incipientes ao momento de sua criação, mas pelo contrário, 

pode conduzir a uma mais aprimorada e atualizada incumbência do museu para com a 

salvaguarda e comunicação do patrimônio que mantém. Ademais, ao estruturar suas ações sob 

conceitos e filosofias bem delineadas e de acordo com objetivos definidos, o museu normatiza 

e regulamenta os procedimentos técnicos de trabalho evitando a dissonância de sua equipe. 

Assim, sugerimos que para a elaboração/reestruturação da PA o museu deverá refletir 

e responder a algumas questões que organizamos no formato de um roteiro, passível de ser 

adotado também por outras instituições: 
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Quadro 2: Roteiro para elaboração da Política de Acervos do Museu 

 

 

Roteiro para elaboração da Política de Acervos do Museu 
 

 

1) Missão do Museu 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2) Comissão de Acervo (nomeação de acordo com a especialidade) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3) Formas de Aquisição (compra, doação, permuta, legado, coleta) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4) Critérios para Aquisição* 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5) Critérios para Descarte 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

*Para cada forma de aquisição elencada, mencionar os critérios, de acordo com aquilo que 

discutimos no capítulo 2. 
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Os critérios para aquisição e descarte devem ser elaborados pela comissão de 

acervo e definidos segundo as necessidades do próprio acervo. Por essa razão que é 

recomendado inicialmente ter pleno conhecimento sobre os acervos, o seu histórico, a 

sua dimensão e estado de conservação. 

As questões que acima sugerimos devem ser vistas como um passo a passo para 

se alcançar a política de acervos de instituições museológicas, porém, cada instituição, 

de acordo com sua missão e as peculiaridades concernentes aos acervos que 

salvaguardam é que irá ditar o acréscimo ou exclusão de itens que devem constar em 

sua política. 

Ademais, no documento final da política de acervos pode constar uma breve 

exposição sobre a relevância dos acervos, seu histórico de formação, a sua dimensão, 

entre outros. 

A elaboração do plano museológico como etapa subsequente da estruturação da 

política de acervos é altamente recomendada, pois já em posse dos dados para a 

elaboração do programa de acervos, a instituição poderá refletir e delinear com maior 

primor as suas outras frentes de ação, como por exemplo, o programa de exposição ou o 

programa educativo e cultural. Ciente de suas competências e diante de tal documento 

que fornece solidez e regularidade das ações, o museu certamente poderá se programar 

melhor, inclusive tendo condições de se auto avaliar e atualizar os seus objetivos, 

políticas e planos periodicamente. 
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Considerações Finais 

Diante das argumentações desenvolvidas no decorrer da presente monografia pode-se 

chegar a algumas conclusões nem sempre previstas e esperadas. Em um primeiro momento de 

reflexão é possível afirmar a constatação da disparidade existente entre o universo teórico e o 

prático. O contato com o dia-a-dia no Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga, mesmo que 

limitado pelo período de realização da pesquisa, colaborou para a apreensão de um ambiente 

de trabalho repleto de desafios. Trabalhar em um museu, mesmo que em um área específica, 

demanda uma noção ampla de seu funcionamento, função, possibilidades e razões de 

existência. 

 A inspiração para o fazer museal advém da compreensão de que o que está em questão 

é a preservação e apropriação de heranças culturais. Lidamos diariamente com a memória, 

com a necessidade de contribuir para com o direito à memória, viabilizado pela relação que se 

estabelece entre o homem e o patrimônio. 

 Nesse sentido, os procedimentos realizados para a seleção, documentação, 

conservação e comunicação do patrimônio preservado pelos museus, tem de ter em vista a 

apropriação, por parte da população, de suas heranças culturais inscritas nos objetos 

museológicos. Orientados segundo este foco, os profissionais de museus podem desenvolver 

suas competências com criatividade e iniciativa. 

 Entendemos que a aproximação da teoria e prática ainda não é uma realidade nas 

instituições museológicas brasileiras, tendo os museus operado, em sua grande maioria, muito 

abaixo da linha do ideal recomendado pelas autarquias e leis que dispõem sobre o seu 

funcionamento. A maior parte da equipe administrativa que atua em museus não possui 

formação na área de Museologia ou mesmo em outras áreas universitárias, desempenhando 

tarefas muitas vezes inadequadas de preservação. Há casos em que essa equipe recebe 

instruções técnicas para o manejo dos acervos, porém descontextualizadas da teoria e da 

reflexão crítica, o que a meu ver gera uma rotina de trabalho pouco propositiva, sem visar os 

objetivos da Museologia em viabilizar a relação do homem com o patrimônio.  

 A experiência de estudo e análise da política de acervos empregada no MUZA 

proporcionou, em última instância, o vislumbre do ambiente de trabalho que encontraremos 

no decorrer de nossa experiência profissional diante dos desafios impostos em adequar as 

práticas museológicas e os instrumentos voltados para o gerenciamento de acervos às 

normativas impostas pela autarquia oficializada em torno do IBRAM. A ausência do emprego 

de uma política direcionada para o trato com os acervos em contexto museológico pode gerar 
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uma série de impasses para a efetivação da proteção de bens culturais compreendidos 

enquanto patrimônio. 

Entretanto, nem sempre as instruções fornecidas no âmbito acadêmico, ou em 

subsídios recomendados pelos órgãos competentes, respondem às contingências do dia a dia 

de trabalho, repleto de desafios e dificuldades impostos eventualmente. Esta monografia 

mostra o quanto foi fundamental realizar os estágios e poder analisar à luz da Museologia, a 

realidade vivenciada em um museu, e o quanto o aprendizado precisa continuar fora da sala 

de aula, nas práticas. 

 Também há de se ter em conta a relativização do saber estritamente acadêmico e a 

valorização dos saberes daqueles que atuam em instituições museológicas como equipe 

técnica e administrativa há anos, mas que, no entanto, não frequentaram a universidade. 

Entendemos que a adequação dos museus às normas estabelecidas por meio de leis e 

recomendações derivadas das autarquias e da instrução especializada é algo que ocorrerá 

paulatinamente e não de maneira abrupta. Ademais, temos consciência da precária situação 

que muitos museus brasileiros vivem, muitas vezes sem recursos financeiros suficientes, 

mobiliário adequado, materiais de manutenção, e demais infraestruturas básicas para o 

funcionamento. 

 Essa situação precária que apontamos não diz respeito apenas à infraestrutura dos 

museus e seu pessoal, mas também no âmbito da documentação administrativa e políticas de 

gestão que orientam as atividades desempenhadas pelos museus. A inexistência de 

documentos e instrumentos de gestão museológica como declaração de missão, visão, política 

de acervo, plano museológico, entre outros, é constatável em um número grande de 

instituições museológicas. 

 O museu que analisamos não é exceção. Embora tenhamos podido dissertar sobre a 

formação dos acervos, a tipologia e perfil da instituição; não encontramos satisfeitas as 

recomendações da Política Nacional de Museus e o estabelecimento de um plano museológico 

que oriente a formulação do programa de acervos, por exemplo. Sabemos que a inconsistência 

na definição da missão e da política de acervos ocasiona diversos problemas para o museu, 

desde o acúmulo indiscriminado de objetos, impossibilidade de documentação, dificuldades 

em definir o programa museológico e até questões de ordem publicitária pela dificuldade em 

criar um perfil e identidade sólidos da instituição. 

 No MUZA esse passo ainda está a ser dado. Concluímos pelo reconhecimento da 

necessidade de elaboração do plano museológico e demais políticas de gestão. Tendo a 

documentação compilada e organizada para a consulta, poderemos realizar inúmeras 



62 
 

atividades no museu que oferece tantas possibilidades de trabalho.  
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