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A palavra “museu” tem raiz etimológica na Grécia Antiga e referia-se ao

Mouseion, o templo das nove musas. Além de estarem ligadas a diversos

ramos das artes e das ciências, as musas eram filhas de Zeus e

Mnemosine, a Deusa da Memória, e seu templo era um local dedicado à

contemplação e ao estudo científico, literário e artístico.

Pode-se perceber que não havia o sentido de local de exposição de objetos

para o lazer do público, uma das atuais finalidades dos museus. Mas a

produção do conhecimento proprocionada pelos museus continua sendo

sua finalidade maior. 



Ashmolean Museum, da Universidade de Oxford, o Museu mais antigo do mundo.

 

Tal utilização está ligada ao desenvolvimento pelo qual os museus

passaram a partir dos séculos XV e XVI, quando a prática de colecionar

objetos de arte passou a ocorrer em algumas cortes, com a formação das

coleções reais. Alguns nobres, porém, perceberam a inutilidade em

manter coleções de rara beleza e importância restritas apenas à

admiração privada de reis, rainhas e membros da Igreja, permitindo,

assim, a abertura de alas palacianas à visitação pública. 



Vista aérea do British Museum

Os primeiros museus modernos surgiram na Inglaterra em meados do

século XVII e XVIII. O Ashmolean Museum, da Universidade de

Oxford, foi formado a partir da doação da coleção de John Tradescant,

por Elias Ashmole, em 1683, e é considerado o primeiro museu do

mundo. Em 1759, a aquisição da coleção de Hans Sloane pelo

parlamento britânico deu origem ao British Museum (Museu Britânico).

https://www.ashmolean.org/
https://www.britishmuseum.org/
https://www.britishmuseum.org/


Com a Revolução Francesa, as coleções de objetos e obras de artes

pertencentes às igrejas e aos nobres foram reunidas com o intuito de

educar a população nos preceitos de civismo e da história nacional.

Nesse sentido, foi criado, em 1793, o Museu do Louvre, em Paris, e

passou-se a criar métodos de inventário e gestão de objetos que seriam

difundidos pelo mundo.

Museu do Louvre e sua icônica pirâmide

https://www.louvre.fr/en


O profissional encarregado da curadoria e organização dos

Museus é o Museólogo, cuja profissão é regulamentada pela

Lei nº 7.287/1984 e pelo Decreto nº 91.775/1985. Já o

Decreto de 2004 instituiu o Dia Nacional do Museólogo

como 18 de dezembro, e a Semana dos Museus, a ser

comemorada no mês de maio de cada ano.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos/decretos/1985/D91775.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/2004/decreto-35027-31-maio-2004-532512-publicacaooriginal-14698-pe.html


A Lei nº 7.287, de 18 de dezembro

de 1984, regulamentou o exercício

da profissão de Museólogo no

Brasil.  

No ano de 2004, a Museóloga

Regina Bibiani, professora da

UNIRIO e especialista na arte de

criar medalhas, criou a Medalha

do Mérito Museológico, tendo

como tema principal a

representação de símbolos

estilizados que expressam as

atividades museológicas.

Com base nos atributos da

medalha, foram instituídos na

Resolução do Conselho Federal de

Museologia – COFEM nº 01/2015,

como símbolos oficiais da

profissão de Museólogo, a deusa

Palas Atena, simbolizando as

artes e a sabedoria, o cavalo alado

Pégasus, simbolizando a

inspiração, a Lucerna, símbolo do

saber científico, e os laços

entrelaçados que contornam a

lucerna, significando as diversas

modalidades necessárias à prática

da Museologia.

Também foi indicada a cor azul

real como a cor oficial da

profissão, tendo em vista seu

significado ligado ao

conhecimento, na área das

ciências humanas, nos termos da

Resolução.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7287.htm
http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCAO-COFEM-01_2015-alterada-26_03_2020.pdf


No Brasil, o primeiro museu de que se tem notícia é o Museu Real, atual

Museu Nacional, no Rio de Janeiro, criado em 1818. Esse museu estava

incluído nos diversos incentivos dados às artes e às ciências quando da

chegada de D. João VI e a Corte Portuguesa ao Brasil, em 1808.

A concepção histórica e cultural da nação predominaria na constituição

dos museus do país durante o século XX, privilegiando uma

interpretação histórica da formação nacional tida pelas classes

dominantes do país. Os conflitos resultantes da formação social da

população brasileira não eram tratados, buscando construir uma

identidade nacional unificada. Resultou-se na apresentação das belas-

artes produzidas no país como símbolos nacionais e no esquecimento da

cultura popular.

Apenas a partir da década de 1970 iniciou-se uma mudança nessa

concepção, incorporando a produção cultural dos grupos sociais

explorados e oprimidos. Esses grupos deixaram de ser vistos apenas

como objeto de estudo para serem tratados como produtores de

conhecimento. Nesse sentido, pretendeu-se criar um movimento de

redemocratização nas políticas de patrimônio cultural, ampliando a

concepção para abarcar as produções imateriais desse mesmo

patrimônio, mantendo viva a memória de práticas sociais com o intuito

de conservá-las.

Os museus devem, nessa perspectiva, contribuir tanto para a

preservação do passado como auxiliar a inserção de grupos sociais

marginalizados na produção cultural da sociedade atual.

Origem dos museus no
Brasil e seus objetivos

 

https://twitter.com/MuseuNacional?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 216 ampliou o conceito

de patrimônio estabelecido pelo Decreto-Lei nº 25/1937, substituindo a

nominação Patrimônio Histórico e Artístico, por Patrimônio Cultural

Brasileiro. Essa alteração incorporou o conceito de referência cultural e

a definição dos bens passíveis de reconhecimento, sobretudo os de

caráter imaterial. A Constituição estabelece ainda a parceria entre o

poder público e as comunidades para a promoção e proteção do

Patrimônio Cultural Brasileiro, no entanto mantém a gestão do

patrimônio e da documentação relativa aos bens sob responsabilidade da

administração pública. 

No Brasil, o IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Turismo

que responde pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. Cabe

ao Iphan proteger e promover os bens culturais do País, assegurando sua

permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras. 

No Brasil, os museus fazem parte
do Patrimônio Cultural Brasileiro

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_216_.asp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm


O maior e mais importante Museu Brasileiro, seja pelo número de itens

(cerca de 20 milhões), seja pela representatividade e variedade de seu

acervo seria o Museu Nacional, no Rio de Janeiro… seria… não fosse o

trágico e imenso incêndio que atingiu o Museu em setembro de 2018,

exatos 200 anos após sua criação. Foram perdidas coleções inteiras de

geologia, paleontologia, botânica, zoologia, antropologia biológica,

arqueologia e etnologia. 

Os Museus, no entanto, contam com o IBRAM – Instituto Brasileiro de

Museus, autarquia também vinculada ao Ministério do Turismo, mas

que trata com mais especificidade da Política Nacional de Museus.

Os maiores museus do Brasil

O Museu Nacional em chamas em 2018

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/09/04/o-que-se-sabe-sobre-o-incendio-no-museu-nacional-no-rio.ghtml
https://www.museus.gov.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_Nacional_de_Museus


Foi lá que a princesa Leopoldina, casada com D. Pedro I, assinou a

Declaração de Independência do Brasil em 1822. As instalações do

Museu também foram palco para a primeira Assembleia Constituinte da

República, entre novembro de 1890 e fevereiro de 1891, que marcou o fim

do Império no Brasil.

Confira outros importantes museus brasileiros e programe sua visita

depois da pandemia!

Além de ser um dos principais museus do Brasil, o MASP é um cartão

postal da capital São Paulo. Localizado no coração da Avenida Paulista,

uma das principais da cidade, o projeto do edifício é de Lina Bo Bardi.

1. MASP – Museu de Arte de São Paulo, em São Paulo/SP

O imponente MASP, em São Paulo

https://laart.art.br/blog/lina-bo-bardi/
https://masp.org.br/


Abriga um acervo de cerca de 8 mil peças como coleções de arte

ocidental da América Latina, pinturas, esculturas, desenhos e gravuras,

e artes decorativas europeias do século XIII aos dias atuais. Entre os

artistas, existem obras de Claude Monet, Vincent van Gogh, Henri

Matisse, Édouard Manet, Marc Chagall, Pablo Picasso, Paul Cézanne,

Sandro Botticelli, Pierre-Auguste Renoir, Eugène Delacroix, Amedeo

Modigliani, Henri de Toulouse-Lautrec, Candido Portinari, Emiliano Di

Cavalcanti, Anita Malfatti e Almeida Júnior. Um destaque do acervo são

as 73 peças da coleção de esculturas de Edgar Degas, em bronze, que

ficam em um espaço dedicado do museu. 

2. Instituto Inhotim, em Brumadinho/MG

Inhotim: grandes áreas verdes e obras que permitem interação com o visitante

 

https://www.inhotim.org.br/


Não é apenas um dos principais museus do Brasil, mas também o maior

centro de artes ao ar livre da América Latina. Localizado em

Brumadinho (MG), a 56 km de Belo Horizonte, a mistura de natureza e

arte é perfeita para um passeio inspirador e cheio de vida. 

O museu tem 22 galerias onde ficam expostas obras de arte

contemporâneas, um jardim com mais de quatro mil espécies botânicas e

cinco lagos ornamentais com 3,5 hectares de espelho d’água.

Subindo a serra do Rio de Janeiro, chega-se a Petrópolis onde

encontramos outro representante dos principais museus do Brasil, o

Museu Imperial, também chamado de Palácio Imperial. O museu fica no

Palácio de Verão do imperador Dom Pedro II, bem no centro histórico da

cidade. 

3. Museu Imperial, em Petrópolis/RJ

O Museu Imperial, em Petrópolis

 

http://www.museuimperial.gov.br/


O prédio foi finalizado em 1862 e construído ao estilo neoclássico. O

acervo possui várias peças da época da monarquia no Brasil, como

obras de arte, objetos pessoais, e joias imperiais, como as coroas de D.

Pedro I e D. Pedro II.

O Instituto Ricardo Brennand é um espaço cultural sem fins lucrativos

inaugurado em 2002, que salvaguarda um valioso acervo artístico e

histórico originário da coleção particular do industrial pernambucano

Ricardo Coimbra de Almeida Brennand. 

4. Instituto Ricardo Brennand, em Recife/PE

Instituto Ricardo Brennand, no Recife

 

https://laart.art.br/blog/arquitetura-neoclassica-no-brasil/
http://www.institutoricardobrennand.org.br/


A construção do museu brasileiro foi projetada pelo arquiteto espanhol

Santiago Calatrava e fica ao lado da Praça Mauá, integrando o projeto

de reurbanização da zona portuária do Rio. Projetado para ser um

museu de artes e ciências, o acervo principal conta com uma exposição

digital focada mais em ideias do que em objetos em si. Alguns temas

abordados nas mostras são as mudanças climáticas, a degradação

ambiental e o colapso social. O Museu é destaque por sua construção

grandiosa e pelas escolhas sustentáveis da obra.

5. Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro/RJ

O Museu do Amanhã e sua arquitetura impressionante

 

https://museudoamanha.org.br/


O Museu Oscar Niemeyer (MON), carinhosamente chamado de Museu

do Olho, não poderia ficar de fora! Abriga referenciais importantes da

produção artística nacional e internacional, com aproximadamente 7

mil obras de artes visuais, arquitetura e design. Ocupa cerca de 35 mil

metros quadrados de área construída e mais de 17 mil metros quadrados

de área para exposições. Inaugurado em 22 de novembro de 2002, o

projeto é de autoria do reconhecido arquiteto brasileiro, que dá nome ao

museu.

6. Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba/PR

O Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba

 

https://www.ebiografia.com/oscar_niemeyer/
https://www.museuoscarniemeyer.org.br/home




O Smithsonian Institution, ou Instituto Smithsoniano, é um conjunto de

19 museus e galerias, 7 centros de pesquisa e o Zoológico Nacional. Ao

todo, são mais de 140 milhões de objetos sobre a história americana. Um

dos museus, o de História Natural, possui 125 milhões de espécies de

plantas, animais, fósseis e minerais. Esse mesmo museu abriga a

Coleção Nacional de Gemas, com destaque para o diamante Hope, com

sua curiosa cor azul. Muitas cenas do filme “Uma Noite no Museu 2”

foram gravadas no Museu Aeroespacial de Washington, pertencente ao

instituto. O título do filme, em inglês, inslusive, chama-se Night at the

Museum: Battle of the Smithsonian (Uma noite no Museu – a Batalha

do Smithsonian). 

Sabe quais são os 5 maiores Museus do Mundo em

número de peças no acervo?

 

1. Smithsonian Institution, Washington, DC, EUA

Sede do Smithsonian

Institute, em Washington

 

https://www.si.edu/
https://www.si.edu/
https://www.si.edu/


Foi uma fortaleza na Idade Média e morada dos reis da França antes de

se tornar museu, em 1793. Possui mais de 35 mil obras, entre elas a

Monalisa, de Leonardo Da Vinci – que foi um presente do pintor ao Rei

Francisco –, Vênus de Milo, escultura de autor desconhecido, e muitas

pinturas de valor cultural inestimável, como “A liberdade guiando o

povo”, de Eugène Delacroix, “A Coroação de Napoleão Bonaparte”, de

Jacques-Louis David, dentre muitas outras de artistas barrocos,

clássicos e contemporâneos. A arquitetura do prédio, com suas várias

fachadas, e a pirâmide de vidro, que serve de entrada, são atrações à

parte. É o museu mais visitado do mundo, recebendo cerca de 10

milhões de visitantes/ano.

 

A Monalisa, de Leonardo da Vinci

 

2. Museu do Louvre, Paris, França

https://www.louvre.fr/en


 

A Vênus de Milo, exposta no Louvre

 



Belíssimo contraste entre a construção moderna e as peças

arqueológicas encontradas na própria Acrópole. O museu foi instalado

em cima de escavações passadas e é possível ver os restos de ruínas. Ao

todo, são 4 mil peças que podem ser apreciadas num amplo edifício de

vidro que substituiu, em 2009, o antigo museu.

3. Museu da Acrópole, Atenas, Grécia

 

Vista interna do Museu da Acrópole, em Atenas

 

https://www.theacropolismuseum.gr/


Situado às margens do rio Neva, o Hermitage começou com a coleção

de pinturas holandesas e flamengas da czarina Catarina II e tem hoje

um acervo de mais de 3 milhões de peças distribuídas em 365 salas de

um conjunto de prédios, dos quais o principal é o Palácio de Inverno,

antiga residência dos czares. As obras representam o desenvolvimento

da cultura e da arte no mundo, desde a Idade da Pedra até o século 20. A

maior coleção do museu é a de medalhas, brasões e insígnias, com 1,1

milhão de peças.

4. Museu do Hermitage, São Petersburgo, Rússia

 

Museu Hermitage e a Coluna de Alexandre, em São Petersburgo

 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=pt


Abriga mais de 7 milhões de objetos de todos os continentes, entre eles

máscaras astecas, moedas do período helenístico, esculturas gregas e

egípcias, a Pedra da Roseta que permitiu a Champollion decifrar os

hieróglifos egípcios, os frisos do Partenon, reivindicados pelos gregos, e

o que restou de uma estátua colossal do faraó egípcio Hamsés II.

5. Museu Britânico, Londres, Inglaterra

 

Fonte: Revista National Geographic

 

 

O escritório do Czar Nicolau, inalterado, dentro do Museu Hermitage

 

https://www.britishmuseum.org/


Muitos outros museus pelo mundo guardam relíquias e obras
fascinantes...nos Museus do Vaticano, por exemplo, podemos apreciar
a beleza da Capela Sistina, de Michelangelo; no 
Museu do Prado, em Madri, o quadro 
“As Meninas”, de Velazquez, contam alguns segredos da família real
espanhola; O MET – Metropolitan Museum os Art, em Nova Iorque,
guarda quadros, esculturas e fotografias de diversas partes do
mundo...enfim, cada Museu tem seus encantos e segredos!

Muitos outros Museus
mundo afora...

 
A Capela Sistina e suas pinturas incríveis

 

https://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/en.html
https://www.rome-museum.com/br/capela-sistina.php
https://www.museodelprado.es/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-50472322
https://www.metmuseum.org/


 
As meninas, de Velazquez

 

Auto-retrato, de Van Gogh, em exposição no MET



Os museus de História Natural também são fascinantes, com acervos
repletos de curiosidades sobre a evolução do homem sobre a terra,
sobre os animais e seus habitats, a riqueza botânica dos
ecossistemas. 

O Museu Americano de História Natural (em inglês American
Museum of Natural History) é um museu dos Estados Unidos,
localizado em Nova Iorque e fundado em 1869. É especialmente
reconhecido pela sua vasta coleção de fósseis, incluindo de espécies
de Dinossauros. Uma das grandes atrações do museu é uma coleção
de esqueletos de dinossauro, com mais de 30 milhões de fósseis e
artefatos espalhados por 42 salas de exibição. Um T-Rex de
aproximadamente 15 metros dá as boas vindas aos visitantes na
entrada do museu. Theodore Roosevelt, o 26º presidente dos EUA,
está ligado à sua fundação e é lembrado no museu por um memorial.

A História Natural também
é contada em museus...

 
O esqueleto de um T-Rex é uma das grandes atrações do Museu de História Natural de NY

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3ssil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt


https://www.melhoresdestinos.com.br/museus-virtuais.html


Inaugurada em 17 de
dezembro de 1990 sob a
Direção do Foro do Juiz
Federal Rubens Raimundo
Haddad Viana, o espaço
guarda mais de 500 itens,
dentre móveis, máquinas
de escrever e togas
pertencentes a magistrados
da Instituição, processos
históricos do período de
1865 a 1937 (todos já
digitalizados),  l ivros
antigos, fichários de
jurisprudência, coleção de
armas apreendidas, dentre
muitas outras peças.

 

A Justiça Federal do Paraná também possui,  no Edifício-Sede
da Subseção Judiciária de Curitiba, sua Sala da Memória, que
reúne dezenas de itens de interesse histórico, cultural e
jurídico. 

Inauguração da Sala da Memória da JFPR
em 1990.

https://memoriaonline.jfpr.jus.br/


A Sala recebeu, em 30 de maio
de 2019, o nome de Sala da
Memória Fábio Luiz dos Santos,
em homenagem ao servidor,
falecido em outubro de 2018.

O Juiz Marcelo Malucelli  profere mensagem à frente da Sala da Memória da JFPR, na ocasião
de sua nominação.

O servidor Fábio Luiz dos
Santos, que dá nome à Sala
da Memória da JFPR

https://www.jfpr.jus.br/noticias/para-sempre-em-nossa-memoria/


Ahhh….e também tem tour virtual!  Quer dar uma voltinha pelo
acervo?

Sala da Memória da JFPR - tour virtual
 

https://saladamemoria.jfpr.jus.br/
https://saladamemoria.jfpr.jus.br/


Toda cidade possui museus maravilhosos, que guardam tesouros produzidos pelo engenho

humano, obras que demonstram a ligação de seus produtores com a cultura, arte e ciência

de seu tempo. As cidades menores, em sua imensa maioria, também possuem espaços de

memória, que contam a História de sua ocupação, de seus pioneiros, de sua arte.

A cada visita a um museu nos maravilhamos com a beleza e o encanto da arte e da

natureza!

Portanto, em sua próxima viagem, ou mesmo durante uma redescoberta de sua própria

cidade, não deixe de visitar museus e espaços de memória. Será uma viagem inesquecível

no tempo e no espaço!




