
Plano Diretor do Museu Paulista da USP1

(1990-1995)

1. A reformulação do Museu Paulista: ponto de partida

A Resolução GR-3.560, de 11/08/1989, determinou a transferência para o novo
Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, do acervo, pessoal técnico-científico,
projetos etc., de natureza antropológica, que constituíam 2/3 da composição do Museu
Paulista. Se isso representa, num primeiro momento, sensível esvaziamento, por outro
lado abre a oportunidade de propor um objetivo mais definido, coerente e atualizado
para uma instituição quase centenária. Em suma, completando tendência que começou
na década de 1920, caminha o Museu Paulista do modelo enciclopédico oitocentista
para um perfil especializado – no campo da História.

2. Meta geral: Museu Histórico Universitário

Todo esforço deve convergir na transformação deste órgão num museu (na plenitude
das implicações), num museu histórico (articulado a uma certa prática científica e
cultural, condizente com os dias de hoje) e, finalmente, num museu universitário (com
vantagens e responsabilidades suplementares).

 2.1. Museu

Trata-se, pois, de museu, não de outro qualquer organismos científico, cultural ou
educacional. Por isso, o que deve caracterizá-lo é a referência obrigatória e
permanente a um acervo de coisas materiais, no desenvolvimento das
responsabilidades da curadoria, que compreende a execução ou orientação de todo
um ciclo de atividades: a formação e ampliação permanente das coleções, sua
conservação física, seu estudo e documentação, assim como a socialização, seja do
acervo assim disponível, seja do conhecimento que ele permita gerar e completar.
São, assim, solidárias, as tarefas científicas, culturais e educacionais.

Importa, por isso, evitar duas situações polares, igualmente redutoras e inconvenientes
– museu como exclusivo arquivo documental ou instituto de pesquisa e formação
superior; museu como exclusivo veículo pedagógico repassador de informação e
produtor de eventos.

1 Manuscrito inédito, produzido em 1989.



2.2.Museu histórico

O Museu Paulista tem sido um repositório de “objetos históricos” (duplicados por um
arquivo de “documentos históricos”), coletados ou recebidos segundo uma
perspectiva positivista da História, que privilegiava eventos e figuras de exceção
(além do valor estético) e se prestava, por isso mesmo, às funções de evocar e
celebrar. Contudo, a conotação de memorial da Independência, que o Museu acabou
por encarnar, sobretudo como imagem pública, não deve ser cancelada, mas ampliada
numa dimensão crítica. Seus compromissos fundamentais, portanto, devem dizer
respeito a questões históricas (isto é, relativas ao fenômeno da mudança),
especificamente aquelas que a curadoria puder cobrir e, como é óbvio, centradas na
sociedade brasileira (e seu segmento paulista), sem preconceitos cronológicos. Seu
horizonte, portanto, não pode ser panorâmico: o Museu Paulista não deve ser um
manual tridimensional de História do Brasil.

2.3. Museu universitário

Um museu universitário não é apenas um museu na Universidade. Ele deve ser
organismo que preencha as responsabilidades gerais da pesquisa, ensino e prestação
de serviços à comunidade (objetivos estatutários da Universidade de São Paulo), por
intermédio, precisamente, da curadoria e não nos moldes de um departamento,
laboratório, centro ou similar. Consequentemente, o Museu Paulista deve assumir
funções indispensáveis, complementares, e de mesmo nível e relevância, que as
preenchidas, no campo da História, por órgãos afins. A integração, para benefícios
mútuos, pressupõe diferença e necessidade, não simples acúmulo.

Doutra parte, os museus detêm um patrimônio cultural que, pela multiplicidade de
fruições e leituras que permite (extravasando de muito os quadros formais da
produção de conhecimento científico), constitui instrumento extraordinário de
integração não só da Universidade, internamente, mas desta com a sociedade à qual
deve servir. O uso pleno de seus recursos científicos, culturais e educacionais,
portanto, é uma atividade da mais alta expressão social. Consequentemente, a
condição de museu universitário não reduz os compromissos do Museu Paulista
apenas ao meio acadêmico, nem o desobriga de multiplicar as linguagens para
tornar-se acessível a um público diversificado, carente, ou não.

Um último compromisso, mas também importante, deve ser com a memória da
Universidade, principalmente a do trabalho docente e científico, administrativo e
estudantil.

3. O campo de atuação: a cultura material



A especialização a que o museu histórico está submetido deriva tanto da possibilidade
de dispor de acervos coerente e aprofundadamente genéricos, como do privilégio
próprio dos museus, de explorar questões fundamentais que escapam às instituições
ordinárias de pesquisa histórica: é o campo da cultura material, aqui entendida como o
conjunto de sistemas físicos de produção e reprodução social. Sem ele, é impossível
conhecer satisfatoriamente a estrutura, funcionamento e mudança de uma sociedade.
No entanto, entre nós, é recente o reconhecimento da importância deste campo pelas
ciências humanas e sociais. (Apenas a Antropologia, fiel a seus primórdios, tem
assegurado um espaço, ainda que em moldes tradicionais; a História tem feito
incursões isoladas ou com claras insuficiências teórico-metodológicas). Nesse quadro,
o Museu Paulista poderia assumir o papel ainda vago, no país, de referência para
estudos de cultura material, particularmente da sociedade brasileira (e decorrente
exploração cultural e educacional).

Os segmentos da cultura material considerados prioritários a curto e médio prazo,
além de estratégicos, por cobrirem aspectos cruciais da organização material da vida
social são três:

I- Quotidiano e sociedade (papéis sexuais, etários e enculturação).
II- Universo do trabalho (pré- e proto-industrial).
III- Imaginário (os vetores materiais do sentido).

4. Diretrizes

4.1. Política científica

O conhecimento científico não é o único alvo do museu, que também se apresenta
como espaço de fruição estética, de criação lúdica, de exercício de afetividade. Todas
essas funções, contudo, não justificam, por si sós, a existência desse centro especial
de documentação. Assim, o conhecimento e, portanto, a pesquisa, continuam a ser a
pedra de toque (e, com maior razão, num museu universitário).

Se o que caracteriza um museu é, pois, a referência obrigatória e permanente a um
acervo de coisas materiais, no desenvolvimento das responsabilidades da curadoria, é
somente nos quadros dessa mesma curadoria que pode ser concebida a pesquisa. Em
outras palavras, não se trata de atividade autônoma e descompromissada, mas de um
dos quatro pólos necessários que devem articular-se orgânica e solidariamente (v. item
2.1.). Isto significa que não pode existir acervo sem pesquisa (que lhe dá
racionalidade, sistemática e abrangência), nem pesquisa sem responsabilidade para
com o acervo. Igualmente, todas as múltiplas faixas de atuação, no museu,
alimentam-se da pesquisa e devem, por sua vez, refluir para potenciá-la.

Consequentemente, a prática corrente de “pesquisa para exposições” carece de sentido
por impedir o aprofundamento daqueles territórios em que o museu deve ser
referência obrigatória. Ao invés, é necessário formular linhas institucionais de
pesquisa – que se inserirão nos campos prioritários já definidos, para curto e médio
prazo (cf. item 3). Trata-se, não de impor camisa de força, nem de excluir legítimas



opções individuais, mas de assegurar meios para que a instituição atinja os objetivos
para os quais existe.

Nesta ordem de idéias, a pesquisa histórica no Museu Paulista diferirá da de um
Departamento de História pela prioridade atribuída seja ao uso de fontes materiais
(suas e de outras instituições, ou referenciadas), seja ao estudo de aspectos de
organização material da sociedade brasileira, seja, enfim, porque seus cortes têm que
ser mais circunscritos.

4.2. Política de acervo

A especificidade do museu deriva do acervo, mas a especificidade do acervo deve
derivar não de qualquer propósito taxonômico, mas de uma determinada problemática
científica (no caso, histórica), que tal acervo permite cobrir. Por esta razão, o acervo
tem que ter organicidade, coerência e amplitude e incluir, não “objetos históricos”,
obrigatoriamente marcados por atributos particulares, mas quaisquer suportes
materiais de informação pertinente aos problemas históricos em causa. Daí porque a
ampliação do acervo do Museu Paulista deverá ser desenvolvida apenas nos quadros
da pesquisa em torno dos três eixos propostos (item 3) e terá que assumir postura
ativa, quer na coleta de campo, quer na indução de doações (com a caracterização
explícita das categorias de interesse institucional). Além disso, dever-se-á dar ênfase à
documentação das coleções e à constituição de bancos de dados que referenciem
outras coleções e informações necessárias aos diversos projetos.

Menção especial deve ser feita à política de aquisições da Biblioteca (compra,
intercâmbio, doações), para lhe dar competência e profundidade, na faixa de sua
especialização, e evitar duplicações, na Universidade, preenchendo dois quadros
prioritários:

a) Cultura material: teoria e método, abordagens específicas – mas de interesse
geral – das diversas disciplinas sociais, iconologia, museus/Museologia,
conservação/restauração de acervos museológicos, patrimônio cultural,
categorias relevantes de objetos do acervo (indumentária/moda, armaria,
habitação, mobiliário, iconografia, equipamentos de trabalho e transporte,
artefatos de aparato, artefatos de lazer, numismática, filatelia, medalhística,
brinquedos, etc.);

b) Temas e especialidades do domínio histórico priorizados pelo Museu: História
do quotidiano, História do imaginário, História urbana, História de São Paulo,
Arqueologia história/industrial do Brasil, História da família, História do
trabalho e a problemática histórica específica a que diz respeito o acervo.

4.3. Política de pessoal técnico-científico

O quadro científico do Museu Paulista deve compor-se, basicamente, de
Historiógrafos, Arqueólogos com formação em Arqueologia histórica/industrial e
Museólogos com formação histórica, todos admitidos como norma, por concurso
público de provas e títulos, com programas e sistemática capazes de selecionar
candidatos segundo o perfil altamente especializado que a Instituição exige.



A presença de profissionais de outras áreas, em princípio, deve fazer-se no nível de
projetos interdisciplinares (sempre desejáveis e necessários) – mas não como função
institucionalizada no quadro, salvo necessidade permanente. Aliás, a presença de
pesquisadores-colaboradores (externos) deve ser formalizada e fomentada. O quadro
atual de pesquisadores deveria crescer de pelo menos 1/3 nos próximos 5 anos.

A qualificação do pessoal científico atual deverá ser reiteradamente incentivada,
criando-se condições favoráveis para a realização de cursos de pós-graduação,
preferencialmente no programa de História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da USP.

É necessário, igualmente, aprimorar a formação do pessoal científico no domínio das
principais categorias do acervo envolvidas (p. ex., conhecimentos de numismática,
armaria, etc., etc.); todavia, a competência apenas no nível empírico, e não no
histórico, é considerada insuficiente.

Funções técnicas de apoio à pesquisa precisam ser redefinidas para não se
confundirem com as de um sub-pesquisador. Devem também ser reduzidas às
necessidades mínimas.

O pessoal técnico das áreas de Biblioteca, Arquivo e Conservação/Restauração será
instado a aprimorar sua formação, sendo desejável um nível básico de informação nos
campos da História que estão em causa.

O treinamento básico em Informática é considerado necessário para todo o pessoal
técnico-científico do Museu.

4.4. Política cultural, Política museológica

a) Exposições

O principal instrumento de ação cultural do Museu Paulista serão as exposições, que
não podem ser entendidas como apresentação (taxonômica) de peças, mas como a
formulação e encaminhamento de problemas históricos, por intermédio de
documentos materiais, articulados a linguagem espacial e visual (e complementares).
Para uso e interesse dos especialistas, o acesso a peças, taxonomicamente
organizadas, deverá prever a existência de uma Reserva Técnica, e, para o público de
amadores, a de Galerias de Estudo. As atuais exposições permanentes deverão ser,
todas, radicalmente reformuladas nos próximos 2 anos, para atender às novas
propostas do Museu.

Será necessário que o Museu promova, com intervalos curtos (p. ex. a cada 2 anos),
ao menos uma exposição temporária de grande porte, além de, anualmente, ao menos
uma, de pequeno ou médio porte, se possível circulante. Outras exposições circulantes
de caráter instrumentalmente didático terão que ser apresentadas periodicamente.

b) Laboratório de Conservação/Restauração



As atuais atividades de conservação/restauração, dispersas, deverão concentrar-se
num único laboratório de Conservação/Restauração, que articulará o Museu ao
“Programa Integrado de Conservação e Restauração de Bens Culturais da USP”
(CPC/USP) que prevê, para a instituição, como área de proficiência, a referência a
materiais fibrosos (madeira, papel, tecidos), sem prejuízo da manutenção das
atividades de rotina nas demais áreas. Para atender à demanda atual, serão necessários
mais três técnicos a curto prazo. As atividades de orientação de estágios e de natureza
didática deverão melhor estruturar-se e ampliar-se. Finalmente, seria oportuno já
iniciar certa atividade de pesquisa neste domínio.

c) Laboratório de Áudio-Visual

O atual Laboratório de Fotografia e Desenho deverá, a curto prazo, estender suas
funções, equipamentos (há projeto em formulação para pedido de auxílio específico) e
pessoal (dois novos técnicos são indispensáveis, no período), já que deverá não só
responder pelo registro fotográfico científico (a começar pelo projeto de
recadastramento do acervo e de formação de banco de dados), mas também pela
produção de material cultural e educacional, em diversos suportes, principalmente
fotografia e videografia.

d) Difusão

O Museu retomará, em nova série (com o número I, datado de 1989), os Anais do
Museu Paulista, acrescido do subtítulo História e Cultura Material, para indicar a
definição de campo, até então inexistente. Como primeiro periódico do país, neste
domínio, deverá preocupar-se com enraizá-lo, privilegiando, assim, materiais de
alcance teórico e metodológico, bibliografias temáticas e comentadas, repertórios de
documentos e outros recursos instrumentais.

Também serão lançados os Cadernos de História de São Paulo, articulados ao curso
temático anual correspondente (item 4.5.). E, em coedição, série didática que mobilize
as coleções existentes.

e) Eventos

O Museu Paulista deverá promover programação cultural permanente, aos sábados,
inicialmente para o público freqüentador do Parque da Independência, ampliando-se
progressivamente.

4.5. Política educacional

Várias frentes precisam ser asseguradas:

a) Pós-graduação

O Museu deve desde já funcionar como um laboratório de formação complementar
especializado, para os interessados em cultura material, inscritos em pós-graduação de



História e áreas afins, da USP e de fora. Quando dispuser de massa crítica (dentro dos
próximos 5 anos), o Museu Paulista deverá organizar seu próprio programa de
pós-graduação em História da Cultura Material (Brasil), preferivelmente como
sub-área dos programas do Departamento de História da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas. Também será o momento, então, de criar um programa de
pós-graduação (ou especialização) em Museologia, de conexão histórica.

b) Graduação

É propósito apresentar, dentro de 18 meses, projeto de Bacharelado em História
acoplado à Museologia.

O Museu Paulista deverá não só receber estagiários de várias áreas (História, História
da Arte, Programação Visual, Antropologia, etc.), mas também oferecer disciplinas
optativas a Departamentos afins, formalizando e alargando situação já vigente relativa
ao Departamento de História.

c) Outras modalidades

Além dos cursos avulsos de extensão universitária e de difusão cultural, o Museu
Paulista deverá manter três cursos permanentes: “História de São Paulo”
(monográfico, anual), “O museu histórico como recurso pedagógico” (para docentes
da rede oficial, estadual e municipal, de 1º e 2º graus) e “O Museu Paulista para seu
pessoal” (curso interno, reciclável, para qualificação dos funcionários operacionais.

d) Monitoria

A monitoria dirigida ao grande público é ineficaz e desgastante e deverá ser
substituída por recursos de comunicação de massa, como VT (programas televisivos),
briefings áudio-visuais, folhetos etc. No contacto direto com o público só terão
cabimento as experiências educacionais, não a visita de rotina.

5. Estratégias de curto e médio prazo

5.1. Programas e Grupos de Trabalho

Para concretizar o conceito básico de curadoria, expresso no início (item 2.1.), a
Instituição deverá contar com Programas Integrados, que são conjuntos de projetos
referentes aos problemas que o Museu, como museu histórico (e, portanto, centro
científico, cultural e educacional de cultura material) propõe cobrir. Neles estão
articuladas as diversas formas de atuação do Museu: constituição e ampliação do
acervo, documentação, conservação/restauração, pesquisa científica, exposições,
publicações, exploração pedagógica, etc. etc. Para tanto, devem organizar-se Grupos
de Trabalho que incluem Historiógrafos, Museólogos, Técnicos, Arquivistas,
Bibliotecários, Restauradores, Relações Públicas etc. – sem homogeneizar papéis e
confundir responsabilidades funcionais, mas estabelecendo vias de comunicação.
Seminários internos periódicos deverão sedimentar os Grupos de Trabalho.



5.2. Projeto de Informatização

A Informática só tem atendido, no Museu Paulista, à Área Administrativa e à
Biblioteca, com programas centralizados na Reitoria. É imperioso estendê-la para a
área de documentação e pesquisa, além dos projetos culturais e educacionais (por
exemplo, com programas interativos para bancos de dados simples, acompanhando as
exposições). Há, pois, necessidade premente de admissão de um Analista de Sistemas
para, com a colaboração da Comissão de Informática, formular um projeto de
informatização global da Instituição e orientar sua implantação.

5.3. Infraestrutura física

Aguardando liberação física, apenas iniciada, das áreas ocupadas pela Arqueologia e
Etnologia, deverá ser elaborado um projeto de reformulação global do uso do espaço.
É necessário, também, um projeto de conservação/restauração para um edifício
centenário, assim como o estudo da possibilidade de construção de um anexo, já que a
pequena disponibilidade interna e as particularidades do prédio não comportam o
volume e o tipo das atividades que o Museu exige, hoje em dia; essas observações
valem também para o Museu Republicano “Convenção de Itu”. Somente assim é que
seria possível instalar adequadamente a Reserva Técnica, a Galeria de Estudo, a
Biblioteca, laboratórios, oficinas, auditório, hoje inexistentes ou completamente
saturadas (e que continuarão como tal, mesmo depois da transferência da Arqueologia
e Etnologia).

6. Observação final: o Museu Republicano “Convenção de Itu”

Todas estas diretrizes valem também para o Museu Republicano “Convenção de Itu”,
órgão anexo do Museu Paulista. Todavia, embora inserindo-se plenamente dentro das
diversas políticas, deverá ele, por razões históricas, assumir compromissos específicos
relacionados ao movimento republicano e à Primeira República.


