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Um dos desafios é possibilitar que 
as comunidades mantenham vivo os usos 

e costumes, assim como suas transformações 
e contradições sociais. Daí a necessidade 

de, em conjunto com a comunidade, 
buscar responder mais algumas 

perguntas, tais como: o que é realmente 
fundamental, que mereça ser preservado? 
Como a comunidade se relaciona com um 

bem preservado?” 
 
 

(Educação Patrimonial: da teoria à pratica. MAGALHAES, et all., Londrina, 2009 

 



 
PARA O PATRIMÖNIO... 
A Educação Patrimonial 

• Começa na identificação dos bens culturais: aquilo que 
é referência para a memória coletiva respeitando-se 
a diversidade cultural e a realidade local 

Construção de um patrimônio compartilhado de acordo 
com os desejos, expectativas e necessidades da 
comunidade envolvida 

Divulgar o patrimônio para a apropriação social dos 
saberes e conhecimentos nela contidos  

A inserção da população no processo de preservação 

             Como: pesquisa, inventário, reconhecimentos        

                legais, tomadas de decisão para registros   

                                             ou tombamentos 
 





Crítica 
Dialógica 

autenticidade ou 
legitimidade social 
daquilo que é 
representado ou 
institucionalizado 
como patrimônio.  

Patrimônio Identidade 

Memória 

Comunidade 

ação cultural 



Gerir o Patrimônio 

1-Conhecer seu patrimônio 
 
•Inventário  
•Diagnóstico do patrimônio 
•(Novos) Usos para o patrimônio 
 
O Inventário Participativo 
 
 
 
 
 

Que concepção de patrimônio/museu? 
Que instrumento de desenvolvimento 
queremos? 
Qual o lugar desse instrumento na 
estratégia de desenvolvimento local? 
Que patrimônio queremos utilizar? 
Quais são nossos públicos-alvo? 
Que tipo de patrimônio/museu desejamos? 
Que nome lhe daremos? 
Que tipo de estatuto é preferível? 
Que atores principais devem ser 
mobilizados? 
Que parceiros principais devem ser 
mobilizados? 



O Patrimônio pela Museologia 
  
Ciência social aplicada que investiga, segundo Waldisa Russio, a 
relação entre o Homem x Objeto x Cenário. 
    
 interpreta relações entre as sociedades e seus bens culturais  
       
    Cria, concebe, propõe relações com os bens culturais e 
 amplia o repertório de referencias culturais ou patrimoniais. 

 
 
 Campo de conhecimento voltado a seleção x  gerenciamento x 
extroversão de referências culturais. 
 
 Desenvolve técnicas e procedimentos de salvaguarda e 
 comunicação para  acervos, coleções e referências culturais. 
 
 
    
   (Com base em BRUNO, MCO. Curso : Museologia, Teoria 

     e Método. PPGMUS/USP. 2013. ) 

 



• MUSEOGRAFIA 
 

A museografia abrange toda a práxis da instituição 
museu, envolvendo a administração, avaliação e 
parte do processo curatorial (aquisição, 
salvaguarda e comunicação). 

 
 

• GESTÃO 
 

A gestão museológica organiza a práxis, unindo o 
conjunto de ações do cotidiano institucional, que 
englobam atividades meio e fim. 
 
 O museu funciona como um sistema, composto 

pelo conjunto de procedimentos metodológicos 
em: infra-estrutura, recursos humanos e 
materiais, técnicas, tecnologias, políticas, 
informações, procedimentos e experiências 
necessários para o desenvolvimento de 
processos museais. 
 

Com base em: Cury, Marília Xavier. Curso Público de Museus e Estudos 
de Recepção. PPGMUS/USP. 2013. 



Instrumentos de Gestão 
 

• Plano Museológico 
 
Trata da história, evolução, transformação, conceito, política, proposta, 
missão, objetivos; 
Organiza Programas e linhas de ação e atuação do museu, programas, 
programação e as estratégias para alcançá-los. 

 
• Planejamento Estratégico 
“Definição de horizontes a partir de uma visão de futuro com a 
capacidade de estabelecer uma direção para onde o museu deverá seguir, 
como um processo contínuo de elaboração.” 
Organiza ações no tempo: metas 
Cuida da eficiência e a eficácia da instituição 

 
Avaliação museológica 
  
- Está ligada ao projeto de gestão 
- Investiga o andamento das estratégias, métodos, 
técnicas, ações propostas, posições, comportamentos etc. 
- Verifica se os objetivos traçados e os propósitos 
institucionais estão sendo atingidos 
- Mede eficiência, eficácia, qualidade e desenvolvimento 
do processo museal 
 

Fonte: Cury, Marília Xavier. Curso Público de Museus e Estudos 
de Recepção. PPGMUS/USP. 2013. 



Fonte: CURY, 2009. (MAST Colloquia 11) 





 Entretenimento            Fruição estética  
      Lúdico (a)  
  Devaneio       
Sonho   

 lugar de coisa velha – Afetivo -  Curiosidade      
Experiência sensorial   

      Responsabilidades sociais e políticas dos museus      
 
Informação   -   Conteúdo escolar   -  Conhecimento 

celebração   -   rememoração   -  evocação      
exaltação  -  teatro da memória -  colecionismo  

 
 O que o museu e suas exposições nos oferecem? 
                Coleções: o que fazer com elas? 
                Qual a função do museu e da exposição        
                                 museológica ? 



E então, por onde 
começar ??? 









Musealizar, para Guarnieri, pressupõe preservar e aproximar 

pessoas e objetos/artefatos, visto que “a preservação 

proporciona a construção de uma memória que permite o 

reconhecimento de características próprias, ou seja, a 

identificação” (GUARNIERI, 2010a, p. 208). O processo de 

musealização leva em conta o valor documental e 

testemunhal de que se hajam investidos determinados 

objetos, proporcionando distinção aos mesmos. Nos termos 

de Guarnieri, “quando musealizamos objetos e artefatos com 

as preocupações de documentalidade e de fidelidade, 

procuramos passar informações à comunidade; ora, a 

informação pressupõe, conhecimento, registro e memória” 

(GUARNIERI, 2010a, p. 205) 
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