






























































































































































































































































































































































MUSEOLOGIA. PATRIMÔNIO. PARTICIPAÇÃO. INTEGRAÇÃO. 
INCLUSÃO. Notas para uma análise de termos e conceitos relativos à 
teoria e à prática no Museu - e para o Museu

Introdução

O estudo de termos e conceitos vem provando ser essencial para a constituição e consolidação 
do campo disciplinar da Museologia. A diversidade de modelos conceituais desenhados no 
campo e pelo campo; a abrangência das relações que estabelece com os processos e produtos 
da natureza e do humano; e a pluralidade dos acervos musealizados, relacionados às várias 
instancias de conhecimento, tornam necessário o estudo da terminologia específica desenvolvida 
no campo e pelo campo, bem como das interfaces que desenvolve com outros campos, no 
ativo processo de polinização interdisciplinar. Análises de significado de termos e conceitos vêm 
permeando as pesquisas em Museologia há pelo menos cinco décadas, desde que os estudos 
sistemáticos de um grupo de especialistas indicaram a possibilidade de a Museologia constituir-
se como disciplina específica, de caráter científico/filosófico (Neustupný, Jelinek, Stránsky, 
Gregorová, Jahn, Klausewitz) ou fundamentada em processos criativos (Desvallées)1 . 

Cabe lembrar que na raiz dos estudos sobre a terminologia da Museologia está o próprio 
movimento de articulação de pesquisas e análises em torno das idéias de Museu e de Museologia, 
que resultou na configuração do campo. Este movimento, desenvolvido desde os anos 1930 e 
intensificado a partir dos anos 1960, especialmente no âmbito das universidades de Leicester 
(UK) e Masaryk, em Brno (Rep. Tcheca), bem como de alguns museus no Leste europeu e 
do próprio ICOM, viria dar origem ao Comitê Internacional para a Formação de Pessoal para 
Museus - ICTOP (1968) e ao Comitê Internacional de Museologia - ICOFOM (1977). O que 
fundamenta a criação e implementação de ambos os comitês é justamente a necessidade 
de analisar e debater tais conceitos e de melhor compreender as relações entre a teoria e a 
prática museológicas, movimento essencial para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa 
da Museologia. Tais pesquisas vêm dando origem a trabalhos de peso - com destaque para a 
Série de Estudos ICOFOM (ISS), publicada desde 1983, a mais abrangente coletânea de textos 
teóricos do campo; e para o Dicionário Enciclopédico de Museologia, publicado em 20112 . 

Nessa perspectiva, buscamos apresentar aqui algumas reflexões sobre o uso de termos e 
conceitos utilizados pelo (e no) campo da Museologia e do Patrimônio, a partir de fundamentos 
teóricos do próprio campo, com ênfase nos termos Museologia / Patrimônio / Participação / 
Integração / Inclusão. Esses termos são de uso geral e ficam evidenciados na produção 

1  ICOM/ICOFOM. Museological Working Papers. Museology – Science or just practical museum work? Stockholm: 
ICOM/ICOFOM; Museum of National Antiquities, v. 1, 1980. p. 17-18.
2  Em artigo anterior já havíamos comentado que, ao longo dos anos 1970, vários grupos de especialistas, 
interessados em atender às recomendações do ICOM, debruçaram-se sobre os termos e conceitos da Museologia, 
analisando-lhes os fundamentos ontológicos e as situações de uso. Em sua maior parte vinculados aos comitês 
internacionais de Documentação (CIDOC, estabelecido ainda nos anos 1950), Formação de Pessoal para Museus 
(ICTOP) e Museologia (ICOFOM), buscavam apresentar à comunidade internacional de pares um conjunto 
de padrões e normas operacionais que tornasse possível desenvolver, para os museus e a Museologia, uma 
linguagem comum. Tais esforços resultaram na organização de diferentes glossários, alguns vinculados ao ICOM, 
abrangendo algumas centenas de termos técnicos, em diferentes idiomas: em 1974, um glossário em russo 
continha 211 termos; outro, publicado em 1975, trazia 300 termos em alemão; outro, ainda, editado em 1978, 
apresentava 400 termos em tcheco. Projetos similares foram desenvolvidos no âmbito da UNESCO, resultando 
em thesauri relativos a determinados aspectos do campo museológico e patrimonial. Ver SCHEINER, T. Termos 
e Conceitos da Museologia: contribuições para o desenvolvimento da Museologia como campo disciplinar. MAST 
Colloquia v. 10, 2008. p. 201-223.  



acadêmica (pesquisadores em e da Museologia) e no discurso elaborado pelos profissionais 
nos próprios museus, especialmente nas práticas discursivas relativas às exposições; mas nem 
sempre correspondem às mesmas matrizes teóricas, o que resulta em percepções diferentes 
(muitas vezes opostas) do seu significado semântico. Isto fica refletido no uso que lhes é dado 
nas narrativas de diferentes autores.

Considerando os limites do texto e o contexto para o qual está sendo produzido, abordaremos 
o uso desses termos na produção do ICOFOM e do ICOFOM LAM - a partir de resultados 
parciais da pesquisa sobre Termos e Conceitos da Museologia, desenvolvida desde 2005 na 
UNIRIO e desde 2008 no âmbito do Programa de Pós-graduação em Museologia e Patrimônio 
- PPG-PMUS, com o objetivo de discutir a terminologia aplicada pelo (e no) campo. A pesquisa 
é um desdobramento do projeto internacional Terms and Concepts of Museology, desenvolvido 
desde 1993 no âmbito do ICOFOM, visando proporcionar domínio comunicacional conceitual e 
prático no campo da Museologia e do Patrimônio3 . Utilizaremos ainda alguns dados da pesquisa 
Patrimônio, Museologia e Sociedades em Transformação: a experiência latino-americana, 
desenvolvida na UNIRIO desde 2001 e incluída na Linha de Pesquisa 01 do PPG-PMUS desde 
2006 – e em cujo âmbito realizou-se o mapeamento e indexação da produção teórica do ICOFOM 
e do ICOFOM LAM, trabalho que vem permitindo uma compreensão mais nítida das instancias 
de produção do campo e dos olhares de seus diferentes autores. Faremos ainda breve referencia 
a eventos internacionais/regionais realizados no Brasil e que debateram a importância desses 
termos para o campo da Museologia.

A metodologia utilizada no Brasil é muito similar à dos projetos internacionais: em Termos e 
Conceitos, reside na identificação, leitura e análise de textos que configuram a literatura 
especializada da área. São também analisados textos de caráter teórico-filosófico que tenham 
proximidade conceitual com a Museologia. Em seguida, são indexados os termos selecionados, 
em ficha criada especificamente para o projeto a partir do modelo gerado pelo núcleo internacional, 
contendo dez campos: termo; definição; equivalentes; exemplo; derivados; correlatos; fonte 
pesquisada; palavras-chave; resumo; comentários. Isto permite fazer a análise comparativa 
entre significantes e seus significados, apontando convergências ou divergências semânticas 
entre os termos pesquisados. Ao mesmo tempo, faz-se uma investigação de significados em 
diferentes idiomas para cada termo pesquisado e identifica-se possíveis processos de polinização 
interdisciplinar4 . Esta metodologia vem permitindo o desenvolvimento de interessantes trabalhos 
de análise comparada de termos e conceitos, com a identificação, nos últimos dois anos, de 
grupamentos semânticos/ específicos.

1. Museologia e Patrimônio na produção teórica do campo: o ICOFOM e o ICOFOM LAM

A preocupação recorrente com as definições de Museu e Museologia marca a produção 

3  No Simpósio Anual do ICOFOM de 1993 [Grécia] debateu-se a importância do trabalho sistemático de 
terminologia como fundamento para a consolidação do campo – resultando na criação do projeto permanente de 
pesquisa Terminologia da Museologia, coordenado por André Desvallées e tendo como colaboradores Ivo Maroevic, 
Peter van Mensch, Zbynek Stránsky, Martin Schärer e Tereza Scheiner. Essa pesquisa vem dando aportes 
excepcionais ao campo, tendo produzido documentos emblemáticos - especialmente a partir de 2004, quando um 
grupo de teóricos (no qual se inclui a autora) debruçou-se sobre a definição de Museu, produzindo um conjunto 
de documentos inéditos que foi encaminhado ao Conselho Executivo do ICOM, para análise e debate da definição 
de Museu. Em conseqüência, desenvolveram-se novas abordagens e percepções teóricas sobre o Museu; e 
foram criados grupos de pesquisa sobre termos e conceitos em diferentes países, com estudos terminológicos em 
diferentes idiomas.
4  O uso, em nossa pesquisa, da metodologia utilizada no projeto internacional facilita a análise comparada de 
resultados, estabelecendo entre os dois segmentos um interessante processo de mútua alimentação. Para maiores 
informações sobre a metodologia, ver SCHEINER, T. Termos e Conceitos da Museologia: contribuições para o 
desenvolvimento da Museologia como campo disciplinar. MAST Colloquia no. 10, 2008. Op. Cit. 



teórica do campo, expressando-se em dezenas de textos de autores dos mais diversos países, 
especialmente no âmbito do ICOFOM e do ICOFOM LAM. Faremos aqui um breve relato sobre 
as diferentes percepções da idéia de Museu, que já foram objeto de estudos anteriores de nossa 
autoria, dentro e fora da produção do ICOFOM 5, para nos determos mais especificamente em 
alguns usos e percepções dos termos 'Museologia' e 'Patrimônio'. Uma análise da produção teórica 
dos autores de ambos os grupos revela uma incidência de busca de conceitos que se inicia, muito 
naturalmente, com a ênfase no termo 'Museologia' - razão de ser da criação do próprio comitê. 
Entre 1977 [data do primeiro simpósio do ICOFOM] e 2012, realizaram-se 35 encontros, com 
produção de 1.065 textos inéditos, organizados em 48 volumes, sendo 46 relativos a 41 livros da 
coletânea ISS [ICOFOM STUDY SERIES] e dois, pertencentes à coletânea MuWop [Museological 
Working Papers].

Nesta produção, ficam consignadas algumas linhas de abordagem do termo 'Museologia' que já 
se tornaram clássicas entre os estudiosos do campo, e que já se faziam presentes nos primeiros 
textos editados pelo ICOFOM. A primeira delas é a que entende a Museologia como o estudo dos 
museus e de suas atividades, e que se baseia numa percepção de museu como instituição de 
guarda de objetos. Derivada do construto cartesiano/newtoniano, percebe a Museologia como um 
conjunto de procedimentos técnicos e se esgotaria nos limites da prática museográfica, ainda que 
pressupondo algum movimento no sentido de buscar conhecer os temas sob os quais se busca 
desenvolver tais ações6 . A segunda linha avança na direção do entendimento da Museologia 
como ciência aplicada, cujo sujeito seria o conjunto de atos que implica na "seleção, pesquisa 
e disseminação do conhecimento de todas as “coisas” 7, incluindo a inter-relação com o homem 
que as deve proteger e preservar para o futuro" [JENSEN, 1980:6-11]. Uma terceira abordagem 
compreende a Museologia como “disciplina independente, de caráter científico, cujo fim é estudar 
as atividades humanas desenvolvidas no âmbito da instituição museu ou instituições similares. 
Este estudo inclui as atividades de preservação, investigação e ilustração do patrimônio natural 
e cultural da humanidade” [SOFKA, 1980:12-13], e se desenvolveria de modo essencialmente 
interdisciplinar. Ainda que percebendo o museu como instituição, esta abordagem já se elabora no 
sentido de compreender que a Museologia não se refere aos objetos, mas ao patrimônio [grifo 
nosso], reiterando a relação epistêmica que o campo faz com o patrimônio desde, pelo menos, a 
década de 1960. 

Mas a construção simbólica que leva ao desvelamento de sentidos próprios da Museologia, 
permitindo que ela finalmente se estruture como campo, deve-se a dois movimentos: 1) a percepção 
da Museologia como um âmbito de investigação sobre o museu - simultaneamente fenômeno 
sociocultural e instituição científica [KLAUSEWITZ, apud Stránsky, 1980:11]. Aqui, a Museologia 
pode finalmente ser pensada como ciência, ou conhecimento científico, desenvolvendo-se sob a 
forma de informação sistematizada; e 2) a idéia de Museologia como processo criativo, com suas 
leis e características próprias, vinculado à linguagem museológica [DESVALLÉES, 1980:17-18]. 

Os estudos sistemáticos relativos aos termos básicos da Museologia são quase tão antigos quanto 
o ICOM, tendo-se iniciado nos anos 1950 e derivado num conjunto de trabalhos em diferentes 
idiomas, entre os quais se destacam as definições oficiais de 'museu' e diferentes versões do 
'Dicionário Museológico' e os estudos para um 'Tratado de Museologia' [SCHEINER, 2008]. A partir 
dos anos 1960, debates teóricos sobre o museu e a Museologia "tornaram-se progressivamente 
mais importantes, sobretudo entre os profissionais do centro e leste europeus" [Ibid.] 8. 

5  SCHEINER, Tereza. 1997 [Dissertação de Mestrado], 1988, 2000, 2005, 2006, 2008 2010, 2011, entre outros.
6  ‚Museologia é o estudo e o desenvolvimento do pensamento e das práticas museológicas‘...[BENES, J. 1980: 10-
12]. Ver ainda JENSEN, W. T. ICOM/ICOFOM, MUWOP01, 1980: 8-9.
7  O termo ‚coisas‘ tem aqui o significado de ‚coisas materiais‘, presentificadas nos museus sob a forma de objetos 
musealizados - la ‚vraie chose‘, para usar o conceito consagrado por Cameron.
8  Exemplos desse movimento foram o simpósio realizado na República Democrática Alemã, em 1964 e o I 
Simpósio de Teoria Museológica, realizado em Brno, República Tcheca, em 1965, quando da implantação da pós-
graduação em Museologia na Universidade Purkyne [hoje, Masaryk]. 



Mas é efetivamente com a criação do ICOFOM, em 1977, que se aprofunda a pesquisa 
gnosiológica e terminológica sobre a Museologia, na intenção de definir-lhe uma identidade 
epistêmica, seja como ciência ou campo disciplinar. Neste sentido, a contribuição emblemática 
de Stránsky 9 e de Gregorová reafirma a Museologia como nova disciplina científica, de caráter 
interdisciplinar10 , que estuda as relações específicas do homem com a realidade - a partir do 
pensamento de Stránský, primeiro a usar este conceito em seu país11 . Esta abordagem define 
um novo objeto de estudo para a Museologia - o real - e aponta para três dimensões nas 
quais devem ser estudadas as questões do campo: museu e realidade; museu e sociedade; e 
questões terminológicas em conexão com as análises sobre a função do museu. Soma-se a 
isto a percepção de Desvallées, para quem a Museologia deve ser entendida não como ciência, 
mas como arte - essencialmente vinculada à linguagem e aos processos de comunicação12 . 
Mais adiante, um conjunto de autores13 , fundamentados nas idéias de Stránsky e Neustupny, 
desvelaria uma nova linha de investigação, buscando pensar a Museologia como conhecimento 
filosófico. Estes mesmos autores iriam defender, já nos anos 1990, a idéia de patrimônio 
como valor, e afirmar que o fundamento do Museu, da Museologia e do Patrimônio é a 
imaterialidade [grifo nosso] 14 .

Com relação à origem dos autores do campo, é importante pontuar que a participação de 
autores de língua portuguesa e espanhola tem sido uma constante na trajetória do ICOFOM. 
Excetuando os primeiros simpósios organizados [Leningrado, Rússia, 1977; Varsóvia, Polônia, 
1978 e Torgiano, Itália, 1979], nos quais predominaram autores do Leste europeu, a partir de 
1980 se inicia a produção continuada de textos de autores de outras regiões, incluindo paises 
de fala hispânica e portuguesa. Em 35 anos de produção teórica, participaram do ICOFOM 
90 autores de língua portuguesa e espanhola, cuja produção efetivamente contribuiu para a 
constituição e consolidação do campo. Interessante é notar que tais autores, representando 
24.69% da produção do Comitê internacional entre 1977 e 2012, produziram em francês e 
inglês até o ano de 1986, quando se configurou a inserção de textos em espanhol - que, a 
partir de então, se tornaria idioma corrente nos livros do ICOFOM. A produção internacional 
em português iniciou-se apenas em 1996, com a vinda do ICOFOM ao Rio de Janeiro, 
para o seu 18o. Simpósio Anual (UNIRIO). Entretanto, tanto o espanhol como o português 
já eram os idiomas fundamentais de trabalho do ICOFOM LAM desde a sua criação, em 
1989 - e a freqüência de textos nos dois idiomas altera significativamente a produção teórica 
do ICOFOM, tanto nos livros do ICOFOM LAM como no ICOFOM STUDY SERIES e outras 
publicações internacionais do Comitê. A análise da distribuição de autores do ICOFOM por 
país, entre 1977 e 2012, revela a predominância, entre os autores de língua portuguesa 
e espanhola, de especialistas latino-americanos (37 de fala hispânica e 38 brasileiros); a 
Europa está representada por 10 espanhóis e 02 portugueses, e a África, por 01 angolano 
e 02 moçambicanos. Fica assim comprovada a relevância, para o campo, da criação do 
ICOFOM LAM. O quadro a seguir permite melhor visualização da presença de autores de 
língua portuguesa e espanhola na produção teórica do ICOFOM.

9  O termo Museologia abrange uma área ou campo de estudo específico, focalizado no fenômeno Museu, e que se 
constitui como disciplina científica específica [Z. Z. Stránsky, MuWop, 1, 1980: 42-44].
10  GREGOROVA, Anna, MuWop, 2, 1981: 34-37
11  Ibid. MuWop, 1, 1980:19-21
12  ... A arte da linguagem museológica seria, em si mesma, museologia. Nesta hipótese, museologia não seria 
uma ciência, mas uma arte. (...) Cabe à comunidade museológica definir se o termo Museologia será aplicado 
apenas à linguagem que os museus utilizam para comunicar-se com o público ou a todo o campo de investigação e 
pensamento que lhe permite elaborar a prática em museus [DESVALLÉES, 1980: 17-18].
13  Stránsky, Davallon, Deloche, Desvallées, Scheiner, Shah.
14  A esse respeito,ver SCHEINER, T. 1997, 2004, 



QUADRO 01 - 
Presença de autores de língua portuguesa e espanhola na produção 

teórica do ICOFOM - Por evento/tema



Alguns movimentos pouco lembrados pelos teóricos do campo

Ao refletir sobre a produção do campo cabe enfatizar o ano de 1993, quando se define o projeto 
de pesquisa Termos e Conceitos da Museologia, iniciando a fase de estudos sistemáticos 
sobre o tema, no âmbito do ICOM. Este foi certamente um momento importante, a partir do 
qual se identificariam os termos básicos que configuram a linguagem de especialidade do 
campo da Museologia. Entretanto, é preciso pontuar a importância de estudos anteriores ou 
concomitantes a esta pesquisa - especialmente os do ICTOP e do ICOFOM LAM.

Em 1993, no 25o. Simpósio Anual do ICTOP, realizado no Rio de Janeiro (UNIRIO), Patrick 
Boylan, então vice-presidente do ICOM, lembrou o estranhamento causado entre os pares 
pela idéia da Museologia como campo disciplinar: já em 1967, no encontro promovido pelo 
ICOM em Brno para debater a formação de profissionais para museus, Sofka havia declarado 
"que a Museologia deveria ser reconhecida como uma verdadeira disciplina com direitos 
próprios e que seria necessário dar tanta importância ao estudo da Museologia como da 
museografia" 15. Uma das conseqüências deste evento seria justamente a criação do ICTOP, 
em 196816 ; e outra, a inclusão, no Programa Trienal do ICOM, de um ambicioso plano de 
inventários regionais de formação profissional, apoiado pela UNESCO - que resultaria, entre 
outras coisas, na produção de um livro sobre a Formação de Pessoal para Museus (1970) e no 
desenvolvimento do Basic Syllabus17 , adotado pela Conferencia Geral em 197118 . Em 1969, o 
ICTOP realizaria seu 1o. Simpósio Anual em Leicester, tendo como tema a Museologia. Boylan 

15  „In addition to that Brno meeting, Vinos declared that Museology must be recognized as a true discipline in it‘s 
own right and that it was necessary to place as much importance on the teaching of Museology as of museography“. 
BOYLAN, Patrick. ICOM and the policies on training of personnel for museums. ICTOP 1993, Rio de Janeiro, 
UNIRIO, set. 1993. [inédito]
16  durante a 8a. Conferencia Geral do ICOM, ocorrida na Alemanha.
17  O Syllabus, organizado pelo ICTOP, era uma relação de campos de interesse para o estudo da Museologia 
teórica e prática, identificados por termos básicos, visando colaborar para o desenho curricular dos programas de 
ensino para museus.
18  Este documento viria a influenciar a estruturação de programas de ensino em Museologia e Patrimônio em 
muitos países, entre os quais o Brasil: a partir de 1973, a estruturação dos diferentes formatos curriculares da 
Escola de Museologia foi diretamente influenciada pelo Syllabus do ICTOP.



(1993) 19 comenta que houve muito debate sobre a necessidade de ampliar a visão sobre a 
natureza e o papel da Museologia no âmbito da formação de pessoal para museus e sobre o 
reconhecimento da formação para museus tendo a Museologia como disciplina acadêmica. 
As recomendações do encontro de 1969 enfatizariam que as autoridades responsáveis pelos 
museus e universidades em todos os paises deveriam reconhecer imediatamente a Museologia 
como disciplina com status e valor acadêmico, constituindo uma especialização profissional 
aberta a estudantes qualificados em todas as disciplinas relativas às coleções de museus 
(apud Boylan, 1993). Cursos avançados de Museologia para os profissionais deveriam ser 
organizados, de preferência vinculados aos centros acadêmicos existentes e futuros. Os 
diplomas emitidos por esses cursos deveriam ter valor universitário20 .

Não foi sem tensões que se encaminhou a relação entre dois grupos de defensores da 
Museologia: o grupo dito de Brno, liderado por Jelinek (criador e primeiro presidente eleito 
do ICOFOM) e Sofka, mas certamente muito influenciado por Stránsky - abraçando a idéia 
de uma Museologia teórica como suporte à museologia aplicada; e o grupo de Leicester, 
liderado por Raymond Singleton (Diretor de Museum Studies daquela Universidade e primeiro 
presidente eleito do ICTOP), defendendo a idéia de Museologia como conjunto de práticas 
especializadas advindas de diferentes disciplinas. Reitera-se aí a dupla percepção sobre o 
campo: de um lado, a Museologia teórica (de base filosófica), de outro os 'museum studies'.

Não nos deteremos sobre este aspecto da questão, já bastante explorado pelos teóricos da 
Museologia; mas caberia comentar a influencia que tais posicionamentos podem ter tido nos 
debates da Conferencia Geral do ICOM em 1983, em Londres - quando ICOFOM e ICTOP se 
reuniram para debater as relações entre Museu, Território e Sociedade, com desdobramentos 
sobre a Metodologia da Museologia e a Formação de Pessoal para Museus. Lembremos que 
a partir deste encontro se articularam as ações que dariam origem, em 1984, ao MINOM - o 
Movimento Internacional para a Nova Museologia, menos ligado aos aspectos teóricos do 
campo e defendendo abertamente a prática dos museus e em museus. No entanto, cabe 
enfatizar uma vez mais que a iniciativa do debate teórico sobre ecomuseus e Museologia, em 
1983, partiu do próprio ICOFOM, mais especificamente de Vinos Sofka, que assim relembra a 
experiência (1995:22):

19  BOYLAN, Patrick. ICOM and the policies on training of personnel for museums. Op. Cit. 
20  O impacto desta decisão ainda é pouco compreendido no Brasil, onde a formação em Museologia tem mandato 
universitário desde o ano de 1937.

...ficou decidido em 1982 que dois simpósios seriam organizados, 
devido às duas diferentes direções do encontro de Paris - uma 
teórico-museológica e outra ecomuseológica. O simpósio sobre 
Metodologia da Museologia e a Formação Profissional se 
realizaria em conjunto com o Comitê Internacional de Formação 
de Pessoal e seria dedicado aos problemas básicos da 
Museologia. O outro, sobre Museu-Território-Sociedade: novas 
tendências-novas práticas, deveria reunir os interessados em 
ecomuseus e na nova Museologia.

A documentação do ICOFOM menciona claramente esta intenção, indicando que "o tema será 
apresentado como uma interação/confrontação entre a teoria e a prática", com um encontro 
entre "especialistas do campo da ecologia e da tipologia de museus", da França, Holanda e 
Canadá (MUSEOLOGICAL NEWS 2, 1981).

Ao final dos anos 1980 tanto ICOFOM como ICTOP já haviam reconhecido a importância 



dos fundamentos teóricos da Museologia e trabalhavam articulados na investigação desses 
fundamentos. Exemplo disto é o documento final do ICTOP93, onde se afirma que o 
desenvolvimento dos museus e da formação de pessoal para museus e para a preservação 
do patrimônio global - incluindo todos os elementos da existência humana - são conceitos que 
deveriam ser percebidos e apresentados em conexão e de forma integrada21 .

Integração - eis o tom adotado pela maior parte dos especialistas que desenvolvem estudos 
teóricos sobre Museologia e que analisam os conceitos básicos sobre os quais se desenvolvem 
os termos específicos do campo: museu, museologia, musealidade, museal, museológico, 
musealização; patrimônio, patrimoniologia, patrimonialidade, patrimonial, patrimonialização. 
Investiga-se ainda um conjunto de termos não específicos do campo, mas amplamente 
utilizados no âmbito dos estudos sobre a Museologia e o Patrimônio - entre eles, mito, 
musa, poesia, objeto, exposição, conservação, sociedade, comunidade, espaço, poder, meio 
ambiente, desenvolvimento, documentação, informação, comunicação, participação, inclusão.

Cabe lembrar que a Museologia latino-americana já se voltava para a análise de conceitos 
básicos do campo desde a década de 1950: são exemplos os estudos pioneiros de Regina 
Real (1958), no Brasil e de Felipe Lacouture, no México, entre outros - bem como o impacto, 
sobre o campo, de eventos como a Mesa Redonda de Santiago23 . Estudos de terminologia 
da Museologia implementados desde 1982 no Brasil24  e desde 1989 na Argentina  passaram 
a desenvolver-se de forma sistemática a partir de 1990, seguindo a criação do ICOFOM LAM. 
Em 1992, em seu I Encontro Regional, o ICOFOM LAM já havia assumido como fundamento 
a idéia de Museu como fenômeno e a percepção da Museologia como área do conhecimento 
dedicada ao estudo das relações entre o humano e o Real. Em 1993 reafirmaria, em seu II 
Encontro Regional, a idéia de Museu como processo comunicacional e fator de transformação 
social25 , bem como a dimensão política da Museologia. As conclusões e recomendações do 
evento atestam que, para os profissionais da Região, "a Museologia é uma disciplina cientifica, 
que compromete socialmente a todos aqueles que nela trabalham"; e lembra que os conceitos 
apresentados nos documentos publicados pelo ICOFOM, resultantes do trabalho científico 
que realiza em seus encontros anuais (...) elaborados, todos eles, por profissionais de museus 
e de disciplinas afins (muitos dos quais, representantes de vários paises latino-americanos e 
do Caribe), "constituem a base teórica fundamental para o desenvolvimento da Museologia 
como disciplina cientifica" 26 . 

2. Museologia e Patrimônio - abordagens conceituais

Em 1994, teóricos do ICOFOM LAM reuniram-se com museólogos e acadêmicos das ciências 
humanas e sociais em Mendoza, Argentina, para debater questões relativas aos estudos 
teóricos sobre Museologia. Um dos seis grupos de discussão do evento 27 dedicou-se ao 

21  ICOM. ICTOP. ICTOP93. Recommendations. Rio de Janeiro, UNIRIO, set. 1993. [inédito]
22  A respeito, ver SCHEINER, T. Repensando o Museu Integral: do conceito às práticas. In: Boletim do MPEG. 
Ciências Humanas, v. 7, 2012. p. 15-30.
23  Tais estudos influenciaram o conteúdo de disciplinas do Curso de Graduação em Museologia (UNIRIO) bem 
como o desenho dos Cursos de Pós-Graduação lato senso em Ação Educativa e Cultural para Museus (1983, 
UNIRIO) e Processamento Técnico de Coleções (1984, UNIRIO - não implementado).
24  onde deram origem ao CILEM - Centro de Investigaciones del Lenguage Museológico, presidido por Nelly 
Decarolis e articulando pesquisadores de mais de uma dezena de universidades do país.
25  Em eventos anteriores defendeu-se e afirmou-se a idéia de Museu enquanto processo de comunicação; recurso 
alternativo de educação integral; fonte de recuperação e socialização de valores comunitários; espaço de interação 
e fator de transformação social (...). Conclusões e Recomendações do II ICOFOM LAM. In: ASTUDILLO, L., 
DECAROLIS, N., SCHEINER, T. Museu, Espaço e Poder. II Encontro Regional do ICOFOM LAM. Quito: OEA, 1993.
26  In Loc. Cit. 
27  Grupo 06, liderado pela museóloga argentina Yoli Martini.



debate sobre "A Evolução do Conceito de Museu" na América Latina e Caribe. Entre as 
reflexões apresentadas, debateu-se a importância de um 'campo teórico latino-americano' 
da Museologia [grifo nosso] - já existente, mas ainda pouco consolidado e pouco reconhecido 
no âmbito dos estudos culturais, tendo em vista a hegemonia do pensamento advindo do 
'campo teórico europeu'. Formalizou-se ainda a percepção do Museu como 'espaço de 
entendimento' entre culturas, em nível global - o que permite as interfaces entre a Museologia 
e os demais campos do conhecimento (eis aí, novamente, a perspectiva da integração). 

Na conferencia de abertura do evento, realizada a convite dos organizadores, pontuamos 
algumas questões inerentes à compreensão do Museu e da Museologia, indicando que o 
foco de interesse do ICOFOM não reside apenas nos museus e seus problemas, mas num 
espectro mais amplo, que é o estudo da idéia de Museu, entendendo-se os diferentes museus 
como representações dessa idéia, em diferentes tempos e espaços: pois a Museologia não é 
a ciência dos museus, 

su objeto de estudio es el Museo como fenómeno, sobre el 
cual se desarrolla un ¨constructo¨ específico. Como disciplina 
científica, la Museología estudia las diferentes formas de relación 
entre el Hombre y la realidad, dentro del espacio intelectual de 
creación del genio humano, denominado Museo. Busca aportes 
en la Filosofía, en la Antropología y otras ciencias sociales y del 
Hombre, bien como en las ciencias Exactas, la Comunicación y 
la Información, para trabajar en sintonía con los paradigmas de 
la ciencia universal 28.

Apresentamos ainda alguns níveis de relação entre os conceitos de Museu e de Espaço: a) 
filosófico – Museu como instancia de criação e de produção, relacionada aos espaços internos da 
mente humana (imaginários e de reflexão); b) intelectual – Museu como espaço de exploração, 
experimentação, investigação, de comprovação de fenômenos vinculados à natureza e ao 
humano; c) relacional – Museu como espaço de educação e de comunicação; d) físico - espaço 
geográfico (território como cenário) base da idéia de 'museu integral'; arquitetônico (configuração 
arquitetônica, dimensões, inserção na polis, relação com o entorno), ligado à ideia de Museu 
como reserva de objetos ou monumento, parte da instancia dita 'patrimonial' (incluem-se aí 
os sítios históricos musealizados, espaços arqueológicos, monumentos); ou espaço político, 
conceito que sintetiza as demais dimensões e ressalta o significado do Museu como agencia 
promotora de desenvolvimento econômico e social. Enfatizamos ainda o lugar simbólico muito 
especial do Museu - que, como “uma das muitas manifestações da cultura e do gênio universal" 
(apud Sofka), assinala e reflete os novos rumos da sociedade humana, assumindo seu papel 
como instancia intelectual de mudanças, de geração de idéias e de exploração do novo, ao 
mesmo tempo em que reconhece e amplia sua dimensão como instancia de reflexão sobre 
a trajetória da humanidade, a partir da análise de evidencias materiais e imateriais. Mais do 
que mero espaço físico que abriga evidencias materiais da cultura humana, museus abarcam 
territórios geográficos com todos os seus recursos, incluindo-se aí as comunidades vivas - entre 
as quais, as humanas. Qual seria então o papel da Museologia, senão investigar o Museu em 
todas as suas dimensões e possibilidades, desde as sutis manifestações do Museu Interior até 
o Museu Universal?

Neste sentido a pesquisa Termos e Conceitos da Museologia, desenvolvida na UNIRIO, contribui 
efetivamente para os estudos do campo, oferecendo uma percepção mais acurada sobre termos 

28  SCHEINER, Tereza. Seminario Nacional de Políticas Culturales - Museos, Espacio y Poder en América Latina y 
el Caribe. Conferencia de Abertura. Mendoza, Argentina, 1994.
29  Nesta fase a pesquisa teve a colaboração de dois bolsistas de Iniciação Científica: Igor Fernando Rodrigues da 
Costa e Felipe Roque Farias, graduandos em Museologia - este último, bolsista de IC/PIBIC, sob nossa orientação. 



e conceitos constitutivos da linguagem de especialidade dita ‘museológica’, notadamente em 
língua portuguesa e espanhola. São analisados os mesmos termos trabalhados pela pesquisa 
internacional, à qual também nos vinculamos. 

Para a primeira etapa da pesquisa, realizada entre 2005 e 2007 29, utilizou-se a primeira relação 
de termos elaborada pela pesquisa internacional e publicada pelo ICOFOM em 1999, nos 
idiomas inglês e francês30, com a seleção de três termos básicos, constitutivos do campo: Museu, 
Museologia e Patrimônio. No segmento sob nossa supervisão, trabalhou-se com os termos Museu 
e Museologia, com seus derivados e correlatos – e ainda com os termos Musa e Mito, visando 
investigar as possíveis relações entre as ideias de Musa e de Mito e a ideia de Museu, fundamentais 
para a compreensão das abordagens do Museu como fenômeno. O trabalho incluiu a tradução, 
para a língua portuguesa, de dezessete artigos teóricos publicados pelo ICOFOM, articulados em 
torno do conceito de Museu; um estudo comparativo desses termos em tesauros e vocabulários 
controlados; e a análise de conteúdo do livro Définir le Musée31 , com artigos de teóricos de 
diferentes países [naquele momento ainda em pré-edição, com exemplares distribuídos a poucos 
especialistas]. Foi possível mapear evoluções do termo em quatro décadas [1965-2005], a partir 
do seu uso em paises tais como EUA, Canadá, França, Brasil, Holanda e Suíça; e comprovar 
exemplos da freqüência de uso dos termos Museu e Museologia. Foram também analisadas fontes 
bibliográficas de autores que trabalham com a origem dos mitos e seus respectivos atributos, 
como os clássicos Hesíodo e Homero e os modernos Harrison, Frazer, Campbell e Bullfinch32. 
A pesquisa comprovou mais uma vez as hipóteses já desenvolvidas em nossa dissertação33 : a 
origem da idéia de museu vinculada à mitologia pré-homérica, cujos vestígios sobreviveram no 
pensamento grego através dos festivais agrários e cultos de mistérios - o que nos levaria a ousar 
afirmar que o conceito de musas seria anterior à civilização dita 'grega'; e, portanto, diretamente 
vinculado às práticas orais de uma cultura ágrafa, de matriz micênica. Lembre-se aqui a diferença 
de nomeação dos textos feita pelo pensamento grego e indicada por Aristóteles, "mostrando que 
as musas apenas são invocadas em certos poemas e textos de caráter argumentativo sobre o 
próprio real" (FARIAS, 2007) 34 . 

A análise destas obras torna ainda possível compreender as vinculações desenvolvidas, no século 
18, entre o mito das musas, popularizado a partir de Thomas Bullfinch 35 , e a ideia de um mouseion 
como templo das musas, ou templo do saber - bases incontestáveis da idéia de Museu como 
espaço físico de representação do conhecimento, tão cara ao construto do modelo teórico que 
denominamos Museu Tradicional Ortodoxo, articulado a partir dos gabinetes de curiosidades 
e consolidado na segunda metade daquele século. Analisou-se ainda o conceito de Mito como 
construção alegórica, vinculada a análises metafóricas de personagens e situações do mundo dito 
'real': os mitos como portadores de "alguma verdade moral, religiosa ou filosófica” 36; o que permitiu 
compreender de modo mais completo a ressonância do conceito de musas na mitologia cristã37 
bem como as teorias Freudianas do mito como expressão do inconsciente coletivo - reforçando 

30  ver DESVALLÉES, André. Thesaurus. ICOM/ICOFOM, 1999. [CD]. Ed. SCHEINER, Tereza. RJ: Tacnet Cultural 
Ltda./ICOFOM LAM, 1999.
31  MAIRESSE, François, MARANDA, Lynn, DAVIES, Ann (Dir.). ICOM. ICOFOM. Définir le Musée. Defining the 
Museum. Pré-edição. Morlanwelz, Bélgica: Musée Royal de Mariemont, dez. 2005. 230 p. 
32  Ver BACHOFEN, Johann. Mitologia na Vida Moderna. RJ: Rosa dos Tempos, 2002; CAMPBELL, Joseph. As 
Máscaras de Deus na Mitologia Primitiva / As Máscaras de Deus na Mitologia Oriental / As Máscaras de Deus na 
Mitologia Ocidental /As Máscaras de Deus na Mitologia Criativa. São Paulo: Palas Athena, 1998; FRAZER, James 
G. The Golden Bought. NY:1922; CAMPBELL, Joseph & BOAS, F. E por falar em Mitos... conversas com Joseph 
Campbell. Trad. Marcos M. Leal. Campinas, SP: Verus, 2004; HARRISON, Jane Ellen. Prolegomena to the Study 
of Greek, 3 ed. Londres: Cambridge University Press, 1922; HESÍODO. Teogonia. A Origem dos Deuses. Estudo e 
Trad. de Jaas Torrano. Bibl. Pólen. RJ: Iluminuras, 1991; HOMERO. Odisséia. SP: Martin Claret, 2003.
33  SCHEINER, Tereza. Apolo e Dioniso no Templo das Musas. Museu: gênese, idéia e representações na cultura 
ocidental. RJ: ECO/UFRJ, 1998. [inédito].
34  FARIAS, F. R. Relatório Final de Pesquisa IC/PIBIC. RJ: UNIRIO, 2007. Op. Cit. [grifo nosso].
35  O „Livro de Ouro da Mitologia“.
36  Ibid., ibidem
37  Ver CAMPBELL, J. Op. Cit.



as hipóteses já desenvolvidas em dissertação [SCHEINER, 1998], quando afirmamos que esta 
forma de ver os mitos ajudaria a compreender a gênese do fenômeno que se manifesta na 
sociedade dita 'ocidental' com o nome de Museu - representado alguns séculos mais tarde, na 
sociedade burguesa, sob a forma do Museu Tradicional Ortodoxo. A análise dos documentos 
desta fase da pesquisa confirma assim, mais uma vez, pontos de convergência entre Museologia 
e Filosofia.

A partir de 2006 a pesquisa foi vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Museologia e 
Patrimônio - PPG-PMUS, implantado em agosto daquele ano, dentro da Linha de Pesquisa 01 
(Museu e Museologia) e sob a coordenação de Diana Lima. Faz interface com as disciplinas 
obrigatórias Teoria e Metodologia da Museologia; Teoria do Patrimônio; e Patrimônio, 
Museologia, Documentação e Informação. Definiram-se assim os seus objetivos: 1) Contribuir 
para a identificação e estruturação de uma linguagem de especialidade para a Museologia, de 
maneira que esta possa ser um instrumento de legitimação e coerência do campo; 2) Permitir 
unidade comunicacional entre os integrantes da área e demais usuários da terminologia em 
outros campos; 3) Analisar convergências e divergências semânticas entre os termos básicos 
do campo, bem como relações semânticas entre os termos pesquisados e seus correlatos; 4) 
Identificar processos de fertilização interdisciplinar entre a linguagem museológica e a linguagem 
de outros campos. Em 2007  incorporou-se a análise de significado dos termos Musealidade / 
Museal / Museológico. Entre os produtos gerados, destaca-se uma dissertação de Mestrado 
sobre o objeto teórico da Museologia em Zbynek Stránsky  [um dos pensadores constituintes do 
campo da Museologia] – que inclui um glossário de termos específicos do campo e um estudo 
da freqüência de uso desses termos. O autor assim se refere à tese de Stránsky:

(...) no capitulo 5, emprega cerca de 113 vezes o termo 
Museologia, 82 vezes o termo Museu e 42 vezes museal 
(sem contar outros vocábulos, como musealidade, por exemplo, 
ainda presentes no texto). Somando-se Museu e museal, o 
resultado de 126 supera o do uso de Museologia (BARAÇAL, 
A. 2008. Op. Cit.). 

Desde então, a pesquisa vem analisando a produção teórica do campo em interface com duas 
outras pesquisas, também sob nossa coordenação: Patrimônio, Museologia e Sociedades em 
Transformação - a experiência latino-americana; e Museologia como Ato Criativo: linguagens 
da exposição. Os trabalhos se desenvolvem em duas vias: na primeira, são trabalhados os 
termos Museu /Museologia /Exposição, com os derivados e correlatos Museólogo / Museografia 
/ Museográfico / Expografia / Expositor / Expologia /Comunicação; na segunda, analisam-se os 
termos Museu / Museologia / Patrimônio / Sociedade / Participação / Integração / Inclusão. Ao 
longo de cada etapa organizam-se tabelas comparativas de relação autor/texto e de frequência 
de termos, de modo a identificar as convergências e divergências semânticas de cada termo 
analisado, bem como possíveis casos de fertilização interdisciplinar. Os estudos contam com o 
apoio de bolsistas de Graduação e Mestrado e, a partir de 2011, de alunos de Doutorado  - e 
uma fértil produção consignada em TCCs, dissertações e projetos de tese, trabalhos publicados 
e apresentações em eventos acadêmicos, tanto nacionais como internacionais. 

A via que analisa os termos Museu / Museologia / Exposição se desenvolve em interface com 
a pesquisa Museologia como Ato Criativo: linguagens da exposição, fundamentada na ideia 
[já expressa por Desvallées em 1980] de Museologia enquanto forma de arte, materializada 

38  Nesta fase, atuou como bolsista IC/PIBIC a graduanda em Museologia Tamine Gesualdi de Andrade.
39  BARAÇAL, Anaildo. O objeto da Museologia: a via conceitual aberta por Zbynek Zbyslav Stránsky. Dissertação 
de Mestrado apresentada ao PPG-PMUS. Orientador: Tereza Cristina Scheiner. RJ: UNIRIO, 2008. 
40  IC/PIBIC – Tamine G. de Andrade (2008/2010) e Felipe da Silva Carvalho (2010/2012); DS/CAPES Mestrado – 
Bruno Soares, Luciana Carvalho (2006/2008); doutorando Anaildo Baraçal (2011...).  



nas ditas ‘linguagens da exposição’. Neste segmento, trabalha-se com os quatro grupamentos 
semânticos identificados na pesquisa maior (Terms and Concepts of Museology): a) exposição 
como explicação/comunicação, designando o termo na sua acepção mais simples: explanação ou 
explicação sobre algo (ex: “Exposição é uma comunicação interativa proposta com a intenção de 
estimular o conhecimento, experimentos e flexibilidade da imaginação”41 ; b) exposição enquanto 
lugar onde se expõe: nas definições pesquisadas, nenhum termo apresentou como significado 
apenas esta acepção (ex: “Ação de expor, resultado desta ação. Ação de colocar à vista, vitrine, 
exposição, mostra, apresentação. Apresentação pública, junto com o que é exposto; lugar, local 
onde é exposto” 42; c) exposição como uma das principais funções do museu: como função 
específica (ex: “O principal meio pelo qual os museus lidam com a sociedade, é a atividade que 
caracteriza e legitima o museu como tal. [...]” 43 ; d) exposição enquanto conjunto de coisas expostas: 
nesse contexto, o termo apresenta acepção ligada ao objeto, aqui entendido na sua concepção 
mais ampla e refere-se aos objetos expostos (ex: “Uma exposição é uma composição artificial [...] 
um vasto conjunto de elementos usados de acordo com alguma estratégia [...] o resultado de um 
processo de seleção e manipulação da informação emitida pelos itens do museu” 44 . 

A análise das correlações entre as definições/significados dos termos nos documentos 
estudados indicou, até o presente, uma incidência maior de uso do sentido no grupamento 
semântico A (explicação/comunicação = 51.6%), com incidência mais ou menos equilibrada 
entre os grupamentos C (32.2%) e D (29%). Quanto ao estudo de termos/grupos semânticos 
por nacionalidade dos autores, nota-se que a Argentina apresenta maior incidência de uso do 
termo no sentido A, enquanto os autores brasileiros dão maior ênfase ao termo no sentido C. 
Outro dado interessante apontado na pesquisa é que somente a partir do ano 2000 aparece, 
na literatura do campo, o termo exposição com o sentido B (lugar onde se expõe). A frequência 
de uso dos termos tem relação direta com o tema estudado a cada ano, com maior incidência 
nos documentos que tratam diretamente do termo analisado, caso dos ISS 19 e 20 (Linguagens 
da Exposição, 1991) e ISS 35 (Museologia e Público, 2005). Percebe-se também a pluralidade  
de  sentidos dada aos termos contidos nas fontes editadas a partir de 2010, fato que se deve à 
publicação do livro “Conceitos-Chave de Museologia”, pequeno glossário contendo indexados 
os termos básicos do campo, organizado pelo núcleo internacional do Projeto. Este fato também 
explica a pluralidade de sentidos vista na tabela de nacionalidade dos autores dos textos 
pesquisados 45 .

Na via que analisa os termos Museu / Museologia / Patrimônio / Sociedade / Participação / 
Integração / Inclusão, os melhores resultados vêm sendo obtidos no âmbito da pesquisa Patrimônio, 
Museologia e Sociedades em Transformação - a experiência latino-americana, desenvolvida na 
UNIRIO desde 2001 e agregada à Linha 01 do PPG-PMUS em 2006 46. Esta pesquisa (que indexou 
a produção do ICOFOM e do ICOFOM LAM entre 1977 e 2012, com cerca de 1.900 textos) faz 
interface direta com os termos pesquisados por Lima e Costa em Termos e Conceitos, partindo da 
ideia de patrimônio em direção aos demais termos. Mas, reiterando o construto já desenvolvido 
em nossa tese de doutoramento 47, deixa de lado o conceito de patrimônio apreendido a partir 
de matriz teórica que situa a origem do termo no Direito Romano 48 , da qual deriva a ideia

41  [STEFANOU; MARCONI. In: ISS19, p.64. Trad. F. Carvalho]
42  Museografia e Expografia, p.82, trad. F. Carvalho. 
43  [SCHEINER, 1991:109, trad. F. Carvalho]
44  [MENSCH, 1991: 11, trad. F. Carvalho].
45  Ver CARVALHO, Felipe S. Relatório Final de Pesquisa IC/PIBIC. RJ: UNIRIO, 2012.
46  A pesquisa faz interface com o projeto permanente Patrimônio, Museologia, Museus e Sociedades em 
Transformação: Da Opressão à Democracia (Heritage, Museums and Museology for Social, Cultural and 
Environmental Transition: From Oppression to Democracy), associado ao ICOFOM. Criado em 1990 e aprovado 
pela UNESCO em 1995, desenvolve-se simultaneamente em diferentes países, entre os quais Rússia, Letônia, 
Lituânia, República Tcheca, Argentina e Brasil (UNIRIO). 
47  SCHEINER, Tereza. Imagens do Não-lugar: comunicação e os novos patrimônios. RJ: ECO/UFRJ, 2004. 
Orientador: Priscila de Siqueira Kuperman.
48  fundamentado na idéia de ‚pater‘, como significado social - algo que é transmitido de geração a geração (LIMA e 
COSTA, 2006).



de patrimônio como conjunto de bens legados a alguém através do tempo (fundamento do conceito 
de patrimônio material, articulado pelo pensamento francês ao longo do século 18 e legitimado 
pelo discurso e pelas políticas publicas derivados da Revolução Francesa); e defende uma origem 
da ideia de patrimônio fundamentada na imaterialidade e ligada às percepções de tempo, espaço, 
matéria e movimento das diferentes culturas, ao longo do processo civilizatório - muito anterior, 
portanto, ao Direito Romano:

Mais que legado jurídico, o patrimônio seria um conjunto de 
valores essenciais à constituição e manutenção da identidade 
de cada grupo social - portanto um conceito fluido, já que as 
identidades se modificam no tempo e no espaço. Patrimônio 
seria, então, o que cada individuo ou grupo reconhece e valoriza 
como seu. A vinculação entre a ideia de patrimônio e a ideia de 
permanência se apresenta, assim, sob diferentes combinações, 
em diferentes contextos histórico-sociais (SCHEINER e 
CARVALHO, 2010). 

Há muito vimos enfatizando que a relação organizada e ‘oficial’ com o patrimônio, constituída 
na França revolucionária, ressalta o seu papel como instância de legitimação da existência de 
um 'passado' [do planeta Terra ou da sociedade humana] e como evidencia das relações entre o 
humano e o já existente (SCHEINER, 2004:80). Esta ligação com a origem 49 seria o modo de o 
pensamento dito 'ocidental' elaborar a compreensão da finitude, posta em questão pela episteme 
do século 18; e teria amplo uso político e social. É no século 18 que se faz a relação entre a ideia 
de patrimônio e a ideia de permanência, cristalização do fazer humano no tempo e instancia 
de legitimação da natureza enquanto objeto de pertencimento do homem: o termo ‘patrimônio’50   
fica relacionado ao que foi produzido, criado, instituído, ao que faz prova da capacidade humana 
de habitar o mundo natural e, por meio dele, criar e desenvolver cultura. Assim se desenha e 
populariza o termo patrimônio cultural, que fundamenta a percepção de patrimônio como retórica 
do passado; e se reifica a noção de conjunto patrimonial como núcleo fundador de espaços 
ocupados (SCHEINER, 2004:152).

Não é este o conceito de patrimônio que pode fazer interface com as ideias de participação, 
integração e inclusão.

3. Museologia, Patrimônio, Participação, Integração, Inclusão

A pesquisa Patrimônio, Museologia e Sociedades em Transformação estuda as relações entre as 
tendências contemporâneas do pensamento e recentes articulações do meio sociocultural na América 
Latina, buscando compreender sua influencia sobre o campo da Museologia e do Patrimônio nos países 
da Região. São analisados pontos de convergência e divergência entre sociedade, cultura, patrimônio 
e museus no universo latino-americano, com ênfase nas interfaces com os sistemas ideológicos e 
de poder. A metodologia de trabalho inclui a análise e utilização de termos e conceitos básicos do 
campo, como Museu e Museologia; e de termos advindos de outros campos e incorporados à Teoria 
Museológica, como Patrimônio, Desenvolvimento, Sociedade, Transformação, Inclusão. Estuda-
se ainda o uso, pelo campo, de termos e conceitos da Filosofia, da Teoria Política e da Teoria da 
Comunicação, considerando que o estudo das interfaces entre patrimônio, museologia e sociedades 
latino-americanas só se torna possível no âmbito de sistemas (gerais e específicos) de pensamento. 

O estudo comparativo de práticas museológicas e patrimoniais tem dois focos simultâneos: museus 
latino-americanos e museus na cidade do RJ. Usa-se, como base, Matriz de Análise fundamentada 
nas premissas teóricas do campo, a partir das propostas de Boylan (1992: s/n), Desvallés (1994: 

49  FOUCAULT, 1981:339
50  Fundada na separação ontológica entre logos e physis.



33-37), Scheiner (1997, 1999) e do ICOM (apud Desvallés, 1999: 64-67), considerando as seguintes 
categorias: a) Museu Tradicional Ortodoxo, com ou sem trabalho comunitário; b) Museu Tradicional 
Exploratório; c) Museu Tradicional com Coleções Vivas, com ou sem trabalho comunitário; c) Museu 
de Território vinculado a áreas naturais preservadas; d) Museu de Território vinculado a comunidades 
humanas vivas (reservas indígenas, sítios culturais, ecomuseus, cidades-monumento, museus a céu 
aberto e similares); e) Museu Virtual / digital; f) Áreas e experiências com potencial de musealização. 
Tais categorias são usadas como base para análise de práticas museológicas e patrimoniais que 
podem ser compreendidas, hoje, sob uma ou mais das seguintes expressões do fenômeno Museu: 
a) Museu Inclusivo; b) Museu Participativo; c) Museu de Resistência; d) Museu Tradicional; e) 
Experiências com potencial de musealização.

A pesquisa vem revelando interessantes resultados: no caso brasileiro, um estudo crítico dos dados 
informados pelo Cadastro Nacional de Museus (IBRAM/MINC) entre 2008 e 2011 confirmou que o 
modelo brasileiro de prática museológica e patrimonial fundamenta-se numa estrutura centralizada de 
gestão, tendo como ponto de irradiação e de inflexão o governo federal, e como principal representante 
o Ministério da Cultura. Mas foi este modelo que permitiu a implantação de um sistema nacional de 
informação para museus e patrimônio – com destaque para a utilização das novas tecnologias e 
para o suporte legal à prática museológica e patrimonial, onde se dão ações relevantes como a 
aprovação do Decreto nº. 3.551, de 2000. O desenvolvimento do Cadastro Nacional de Museus já 
contribui para um melhor conhecimento do universo museológico brasileiro. O modelo centralizado 
de gestão não exclui o interesse pela mediação sociocultural, facilmente identificada pelas práticas 
desenvolvidas nos museus da rede pública; pela criação, dentro do MINC, de um observatório de 
público de museus; pelo estímulo dado à criação de uma rede nacional de mediadores; e pelo 
aproveitamento de experiências com potencial de musealização e/ou patrimonialização. 

Destaque-se ainda o interesse pelo desenvolvimento de Museus Participativos e Inclusivos. Mas é 
justamente neste quesito que se revela a diferença entre o discurso e a prática: no geral, os museus 
brasileiros ainda são bem menos inclusivos do que se desejaria. No Rio de Janeiro, poucos museus 
disponibilizam infra-estrutura de informação e de equipamentos para acolher turistas e portadores 
de necessidades especiais; são raros os monitores e mediadores bilíngues, e ainda tímidas as 
iniciativas de ações inclusivas para público das periferias. Quanto à ideia de participação, realiza-
se na prática com exposições e atividades participativas, em geral para publico escolar; há também 
a proposta de ‘inventários participativos’ em alguns museus comunitários, com resultados ainda 
não mensuráveis. A gestão participativa praticamente inexiste nos museus nacionais sediados na 
cidade. Tais dados nos levam a admitir que os museus brasileiros são menos inclusivos na prática 
do que no discurso, e que parece ser mais fácil dizer as coisas do que efetivamente realizá-las.

Quanto aos demais países da América Latina, a análise crítica da produção dos profissionais latino-
americanos no mesmo período, consignada nos documentos do ICOFOM e do ICOFOM LAM e 
em dezenas de outros textos, teses e trabalhos publicados, permite-nos dizer que os modelos 
de prática museológica e patrimonial da América Latina se configuram hoje, resumidamente, 
da seguinte maneira: a) modelo de gestão patrimonial e museológica menos centralizado pelos 
Estados nacionais – mas configurado por um movimento permanente de articulação entre países, 
especialmente considerando as subáreas da Região; b) prática museológica e patrimonial 
fortemente vinculada à pesquisa arqueológica e aos debates sobre o tráfico ilícito de bens culturais 
–com o apoio da UNESCO, do ICOM e de outros organismos de financiamento internacional; c) 
forte influencia das antigas matrizes colonialistas – isto é, da Espanha (ao longo de quase toda 
a Região), Holanda (especialmente na Costa Rica) e Inglaterra (no Caribe inglês), caracterizada, 
hoje, pelo apoio financeiro a projetos e pelo estímulo ao desenvolvimento de programas de 
pesquisa com esses países. Menos subordinada às políticas nacionais de governo, a prática 
museológica divide-se entre a subordinação às antigas matrizes colonialistas e aos grupos 
hegemônicos que articulam a Museologia e o patrimônio em cada um desses países. É uma 
prática pouco institucionalizada e muito personalizada, dependente, em cada país, de pequenos 
grupos de especialistas que se perpetuam em situações de mando. As exceções são o México e 
a Argentina, onde se desenvolvem interessantes projetos de inclusão social pela Museologia, com 



a Argentina, onde se desenvolvem interessantes projetos de inclusão social pela Museologia, com 
o uso das novas tecnologias e de recursos museográficos atuais e sofisticados, e em corajosos 
trabalhos e pesquisas de campo. Destaca-se a Argentina, com um panorama bem consolidado e 
uma comunidade de profissionais muito bem qualificados, que se divide no trato aos patrimônios, em 
todas as regiões do país; e com uma vigorosa produção de teoria museológica, que só tem similar, 
na Região, na produção brasileira. 

Finalizando, lembremos que Participação e Inclusão são conceitos complexos, que na cultura 
contemporânea traduzem um paradigma de ação ligado ao conjunto de práticas que pretendem tornar 
“toda a sociedade um lugar viável para a convivência entre pessoas de todos os tipos e inteligências na 
realização de seus direitos, necessidades e potencialidades” 51, estimulando mudanças na estrutura 
dos sistemas sociais comuns, como as redes e práticas educativas, de trabalho, saúde e lazer. No 
vocabulário filosófico, corresponderia à ideia de que é possível existir uma sociedade na qual todo 
individuo pode desenvolver-se plenamente, como pessoa e como cidadão. Este construto, de caráter 
utópico, reintroduz no âmbito do pensamento a ideia de um ‘bem comum’, ao qual todos poderiam 
ter acesso: a arte da convivência entre diferentes. Vincula-se também à ideia do individuo exercendo 
a plenitude de si mesmo no cotidiano, tão cara às correntes de pensamento que defendem os 
‘direitos humanos’ e que buscam indicar, como ‘norte possível’, um meio social de ampla realização, 
tanto individual como coletiva; pouco objetivo, pode gerar expectativas inalcançáveis por imaginar 
a existência de instancias sociais ‘ideais’ onde não existam a frustração, o medo, a competição, a 
traição, a desordem – enfim, instancias plenamente iluminadas pelo brilho apolíneo da ilustração, 
nas quais não será possível a existência da sombra.

A ideia de inclusão social vem orientando historicamente a elaboração de políticas públicas e diretrizes 
de ação em todos os setores, mas nota-se uma intensificação da mesma nas últimas cinco décadas, 
especialmente no campo cultural. Inicialmente influenciando as políticas e diretrizes voltadas ao 
atendimento de indivíduos com necessidades especiais, evoluiu sob a forma de parâmetros 
de adaptação desses indivíduos ao meio em que vivem – estimulando a criação de dispositivos 
especiais para que possam “participar ou tentar acompanhar o ritmo dos que não tenham alguma 
deficiência específica”. O que está na base destes movimentos é a idéia de ‘dispositivo de inclusão’, 
destinado a suprir algo que falta, seja ao individuo ou a um grupo de indivíduos (comunidade): é a 
intenção de abrir espaços físicos ou simbólicos para que todos os indivíduos possam realizar-se no 
âmbito social como presença.

Esta poderia ser, então, a potencia da idéia de inclusão como paradigma: a possibilidade de cada 
individuo desenvolver, da melhor maneira possível, o seu potencial para fazer-se presente no mundo. 
É nela que devem apostar os museus e a Museologia: é um projeto mais realista do que a proposta da 
plenitude, já que acena com uma perspectiva de realização mais próxima às possibilidades de cada 
individuo ou comunidade. Lembremos Freire, para quem é o próprio individuo que deve encontrar 
seu lugar no mundo, a partir da vivencia, fugindo às práticas modelizantes do corpo social. Apenas 
a ênfase no potencial de cada individuo, nos limites possíveis de seu desvelamento como presença 
para si mesmo e para o mundo, permitirá uma inclusão sem discriminação, sem segregação – não 
como dádiva, mas como conquista.
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