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Os museus são janelas, portas e portais. 

Elos poéticos entre a memória e o 

esquecimento 

entre o elo de dentro e o de fora, 

entre o aberto e o fechado, 

entre o olhar e o olhado. 

Elos políticos entre o sim e o não, 

entre o talvez e o não sei. 

Poesias, utopias, sonhos, conflitos, 

pesadelos, gotas de sangue, suor e lágrima: 

tudo o que é humano tem espaço no museu. 

(CHAGAS, M.1) 

 

  

                                                           
1 Mário de Souza Chagas. Janelas do Patrimônio. [consultado em 23- 03-2010]  

Online: http://www.revistamuseu.com.br/18demaio/artigos.asp?id=12824 
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RESUMO 

 

 

Numa sociedade absorvida pela era digital, surgem novas abordagens 

a partir de novas referências do papel social do museu, da relação entre o 

museu e os seus utilizadores e da relação entre a forma arquitectónica e as 

novas ferramentas de comunicação. 

No século XX, alterou-se a ideia do museu concebido como um 

depósito de obras de arte e de achados arqueológicos. Com o Museu 

Guggenheim de F. L. Wright, em Nova Iorque, o Centro Georges Pompidou de 

Renzo Piano, em Paris e, o Guggenheim de F. Gehry, em Bilbão, a construção 

do museu identifica-se com a linguagem arquitectónica contemporânea, não 

apenas como depósito funcional, mas como depósito e conteúdo ao mesmo 

tempo. Este conceito não deve ser vinculado exclusivamente ao edifício do 

museu, mas deverá estender-se a todos os lugares que contêm objectos 

artísticos portadores de conteúdo e, portanto, recipientes. 

Neste sentido, desempenham um papel fundamental as novas 

tecnologias da informação e da comunicação, bem como a redefinição do 

próprio conceito de lugar – a partir do espaço físico para o espaço virtual – 

permitindo a reflexão sobre uma tipologia de museu difuso no território 

(conceito com origem italiana) que faz parte de um sistema real, feito de 

itinerários físicos e aquisição de conhecimentos através do contacto directo 

com a obra e o habitat, e de um sistema virtual no qual as obras contidas no 

interior do museu são representadas mediante modernos sistemas 

tecnológicos. Os objectos no seu local original dão origem a uma malha de 

relações de itinerários culturais físicos aos quais se sobrepõe uma malha virtual 

que liga estes pontos, amplifica e clarifica-os, possibilitando a criação de uma 

identidade simbólica com o lugar. 

A dissertação termina com a análise de uma proposta de um museu 

difuso na cidade de Milão, em Itália. 

 

Palavras-chave: museu difuso, cidade, itinerário, cultura, sociedade, 

identidade, interactividade, tecnologias, virtual, arquitectura contemporânea. 



 

IV 
 

ABSTRACT 

 

 

In a society absorbed by the digital age, new approaches are born from 

nodal points of the inherent social role of the museum, from the relationship 

between the museum and their users and the relationship between the 

architectural form and the new communication tools. 

In the 20th Century, there was a change in the concept of the museum, 

before conceived as a deposit for objects of art and archaeological findings. 

The Guggenheim Museum of F. L. Wright, in New York; the Georges Pompidou 

Center of Renzo Piano, in Paris or the Guggenheim of F. Gehry, in Bilbao, are 

examples of construction of the museums that are  linked to the contemporary 

architectural language, not only as a functional deposit, but as a deposit and 

content at the same time. This concept should not be bound exclusively to the 

museum building, but should be extended to all places that contain objects 

with artistic content, and, therefore, also containers. 

In this sense, the new technologies of information and communication, 

have an important role, as well as the redefinition of the concept of place – 

from the physical space to the virtual space – allowing the reflection on a 

typology of “diffuse museum” in the territory (concept with Italian origin) which 

is part of a real system, done of physical routes and acquisition of knowledge 

through direct contact with the work of art and the habitat; and a virtual 

system in which the works of art contained within the museum are represented 

through modern technological systems. The objects in their original location 

lead to a mesh of relations of physical and cultural itineraries which overlaps a 

virtual mesh that connects these points, amplifies and clarifies them, allowing 

the creation of a symbolic identity with the place. 

The dissertation concludes with an analysis of a proposal for a “diffuse 

museum” in the city of Milan, Italy. 

 

Keywords: diffuse museum, city, route, culture, identity, interactivity, 

technology, virtual, contemporary architecture. 

 

http://www.google.pt/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CEIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.historyplace.com%2Fworldhistory%2Fgenocide%2Findex.html&rct=j&q=In%20the%20twentieth%20century&ei=Y0HTTIeaFMGj4QavpcjzAw&usg=AFQjCNHVZxjGX0gpQ7qVZNwf-j6nSMxpdA&cad=rja
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1. INTRODUÇÃO 
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No interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das 

colectividades humanas se transforma ao mesmo tempo que seu modo de 

existência. 

BENJAMIN, 1996 2 

 

 

Inserida no âmbito do Mestrado Integrado em Arquitectura da 

Universidade Lusíada de V.N. de Famalicão, a presente dissertação surge na 

sequência da temática museológica abordada nas disciplinas de projecto da 

Universidade Lusíada e no Projecto Final realizado na Disciplina de Architettura 

degli Interni na Facoltà di Architettura Civile do Politecnico di Milano. 

Revelando resultados técnico-científicos de investigação e reflexão 

crítica, este estudo visa contribuir para a discussão, o conhecimento e o 

desenvolvimento da Arquitectura de Museus e para identificar e apreender os 

elementos que possam contribuir para melhorar a qualidade das "ofertas 

culturais”. 

 

 

“ (Extraído dos Estatutos do ICOM, adoptados na 16ª Assembleia Geral do 

ICOM (Haia, Holanda, 5 de Setembro de 1989) e alterados pela 18ª Assembleia 

Geral do ICOM (Stavanger, Noruega, 7 de Julho de 1995) e pela 20ª 

Assembleia Geral do ICOM (Barcelona, Espanha, 6 de Julho de 2001) Artigo 2º: 

Definições 

 

1. Um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao 

serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao público, e que 

adquire, conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos materiais do 

homem e do seu meio ambiente, tendo em vista o estudo, a educação e a 

fruição. 

 

                                                           
2 Walter Benjamin. A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica In Obras Escolhidas, Vol.1: Magia 

e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Editora Brasiliense, 10ª EDIÇÃO 1996. p.169. 
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(a) A definição de museu supracitada deve ser aplicada sem quaisquer 

limitações resultantes da natureza da entidade responsável, do estatuto 

territorial, do sistema de funcionamento ou da orientação das colecções da 

instituição em causa. 

 

(b) Para além das instituições designadas "museus", são abrangidos por 

esta definição: 

(i) os sítios e monumentos naturais, arqueológicos e etnográficos e os 

sítios e monumentos históricos com características de museu pelas suas 

actividades de aquisição, conservação e comunicação dos testemunhos 

materiais dos povos e do seu meio ambiente; 

(ii) as instituições que conservam colecções e expõem espécies vivas de 

vegetais e animais, tais como jardins botânicos e zoológicos, aquários e 

viveiros; 

(iii) os centros científicos e planetários; 

(iv) as galerias de arte sem fins lucrativos; os institutos de conservação e 

galerias de exposição dependentes de bibliotecas e arquivos; 

(v) as reservas naturais; 

(vi) as organizações internacionais, nacionais, regionais e locais de 

museus, as administrações públicas que tutelam museus de acordo com a 

definição supracitada; 

(vii) as instituições ou organizações sem fins lucrativos que desenvolvem 

actividades de conservação, investigação, educação, formação, 

documentação e outras relacionadas com museus e museologia; 

(viii) os centos culturais e outras instituições cuja finalidade seja 

promover a preservação, continuidade e gestão dos recursos patrimoniais 

materiais e imateriais (património vivo e actividade criativa digital); 

(ix) quaisquer outras instituições que o Conselho Executivo, ouvido o 

Conselho consultivo, considere como tendo algumas ou todas as 

características de um museu, ou que proporcione aos museus e aos 

profissionais de museus os meios para a investigação na área da Museologia, 

da educação ou da formação. ” 3  

                                                           
3 O que é um Museu? [consultado em 17- 09-2009] Online: http://www.icom-portugal.org  

http://www.icom-portugal.org/conteudo.aspx?args=55,conceitos,2,museu
http://www.icom-portugal.org/
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Mudanças nos pensamentos e sentimentos como ponto de partida, 

acabam por mudar as formas e os espaços arquitectónicos. A arquitectura, ao 

mesmo tempo, deve ser capaz de captar o ser humano como uma presença 

metafísica que vive e sente os espaços. Através da expansão da percepção 

humana metamorfoseiam-se os sentidos com a arquitectura.  

A forma da própria cidade, a sua estrutura básica, o território, canais, 

pontes, edifícios, ruas, plantas, pessoas, ideologias políticas e religiosas, 

tradições e tensões… são elementos formais de cultura, de funções e de uso. A 

importância do seu significado e da sua protecção relevam o respeito, a 

vontade de querer conhecer e difundir as impressões do passado. 

 

O museu, como catalisador de transformação da sociedade, afirma-se 

progressivamente como um centro de difusão cultural, conservação, fruição, 

valorização, conhecimento, consciência, reflexão, influência, visão e metáfora 

do mundo.  

 O fenómeno museológico, nos dias de hoje, não tem fronteiras. 

Comparando com outras manifestações de difusão cultural, é multifacetado e 

não se fecha em si mesmo, tanto física como conceptualmente. 

O desenvolvimento de exposições interactivas transformou o mundo do 

museu tradicional nas últimas décadas. Os visitantes deixaram de estar 

satisfeitos com o simples olhar para as caixas de vidro; eles esperam uma 

experiência prática com os objectos e espaços, estando activamente 

envolvidos com as exposições, também como forma de análise, 

aprendizagem e entretenimento (objectivos educacionais e lúdicos). 

 

O museu difuso torna-se uma expressão viva e activa de uma realidade 

não só espacial como funcional, informativa, comunicativa e identitária da 

cultura de um lugar. 

Embora o termo tenha surgido nos anos 50, ganhou expressão nos anos 

90 com o Arquitecto e Professor de composição arquitectónica e museografia 

Fredi Drugman. Este, defende a necessidade de recuperar, valorizar e “fazer 

falar” os objectos e os lugares que foram palco de acontecimentos históricos e 

factos intrinsecamente ligados ao território. Por vezes, o passar do tempo e a 
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sobreposição de eventos sucessivos, transformam o lugar dando-lhe outras 

funções que “encobrem” a memória e a história. Ou, meramente vivemos sem 

a consciência ou o conhecimento do que aconteceu antes de por “lá 

passarmos”. 

Redescobrir estes lugares significa também reencontrar o sentido 

profundo da história de que são portadores. É com a filosofia de resolver todas 

estas questões e fazer chegar a informação através de uma linguagem 

comunicativa cativante e acessível a todo o tipo de público que nasce a 

forma de museu difuso. Este fundamenta-se de um modo “não tradicional” 

numa exposição permanente composta por poucos objectos e baseada em 

testemunhos, filmes e documentos reproduzidos em espaços interactivos e um 

conjunto de pontos de interesse espalhados pela cidade, que os visitantes 

podem descobrir construindo percursos personalizados para reviver os 

acontecimentos e a história do lugar. 
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PROBLEMÁTICA DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

A partir da definição de museu da ICOM, poder-se-á formular as 

funções típicas do museu: procurar, adquirir, conservar, comunicar, divulgar, 

expor, mas também desenvolver actividades como: inventariar, documentar, 

catalogar, classificar, interpretar, preservar, restaurar, valorizar, organizar, tornar 

acessível, etc. Por último, mas não menos importante, restaurar a dignidade 

plena da finalidade do museu: o estudo, a educação e o prazer. 

A partir das suas funções e finalidades derivam o esclarecimento da sua 

identidade, do seu papel e da sua missão na sociedade contemporânea. 

Porém, este esquema pode revelar-se incompleto para captar a 

especificidade de um fenómeno que tem uma história diferente de país para 

país. 

 

Como a cidade actual vive um constante processo de aceleração, 

recombinação, mudança de sensibilidade, nomadismo e individualismo, a 

forma do museu na cidade e a organização dos seus espaços evolui ao longo 

do tempo e o seu “rosto” revela a concepção e o uso do museu na 

sociedade. 

 

Este estudo tem como propósito investigar e reflectir sobre uma 

realidade italiana que, em comparação com o resto do mundo individualiza-

se profundamente na ligação indissolúvel entre museu e território em que 

particularmente, se destaca a especial natureza do museu e do património 

cultural italiano que torna este país num “museu a céu aberto”, num grande 

museu difuso, com uma singular fusão de arquitectura, urbanismo e história. 

Abordar a temática do museu difuso é aceitar um desafio na medida 

em que a sua definição não consiste numa terminologia concreta. É um 

fenómeno plural, múltiplo e complexo. 
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Com este trabalho pretende-se compreender algumas questões 

fundamentais para a temática do museu difuso: 

 

 O papel, a evolução e os efeitos do museu difuso na sociedade 

contemporânea; 

As formas, funções e finalidades do museu difuso; 

A memória que os objectos transportam – perceber o que podem 

contar os lugares, os factos e as pessoas que neles viveram e por eles se 

cruzaram; 

As relações entre os novos paradigmas de identidade do lugar; 

As novas perspectivas abertas pela tecnologia na comunicação 

museológica; 

Os itinerários culturais interactivos – perceber de que forma os museus 

difusos utilizam as tecnologias e o território e de que forma estes são capazes 

de interpretar o passado, promover o património cultural regional e fornecer as 

ferramentas para a compreensão da actual sociedade urbana e consumista; 

A importância do uso – verificar de que forma a interacção entre o 

público e o objecto museológico está e pode ser aplicada nos museus. 
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ESTADO DA ARTE  

 

 

A temática da Arquitectura de Museus é uma área de intensa 

investigação e realização teórica, procurando descrever, por um lado, o 

quadro da emergência museológica contemporânea e o seu 

aperfeiçoamento de abordagens teóricas que atestam as múltiplas direcções 

que neste campo se têm vindo a desenvolver.  

 

Nos mais recentes debates, a museografia supera a limitada tarefa de 

conduzir a uma correcta solução para qualquer que seja o “painel descritivo”. 

A sua dimensão projectual adquire contornos cada vez mais amplos, 

superando os limites do edifício para assumir uma dimensão urbana e territorial 

com a intenção específica de realizar museus in situ. 

As formas pelas quais essa relação entre o museu e o território foi criada 

e desenvolvida, são uma realidade múltipla e diferenciada a nível regional. 

Procurar compreender a especificidade, a variedade, a diversidade de 

museus é uma condição indispensável para alcançar uma nova síntese, que 

discute e confirma uma nova base, através de uma análise das formas de 

linguagem, bem como científicas, culturais e museológicas que diferentes tipos 

de museus têm assumido. 

 

Desde os anos 70, o conceito de museu difuso foi largamente utilizado a 

nível teórico, referindo-se às experiencias de redes entre museus e o território. 

André Chastel4 descreveu a Itália como um sistema unitário em que um museu 

é, em si, um objecto cultural contido num contexto urbano, numa paisagem 

que, por sua vez, fazem parte do património cultural. Esta ideia é defendida e 

desenvolvida por vários historiadores: Andrea Emiliani, Bruno Toscano, Gianni 

Romano (Romano, 1980) e por António Paolucci (Paolucci 1996), dando 

origem aos sistemas locais e regionais, que de certo modo tinham, antes, 

originado o fenómeno dos ecomuseus. 

 

                                                           
4 A. Chastel. L’Italia, museo dei musei, in “I musei” a cura di Emiliani A., Milano 1980 
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Em 1980, Fredi Drugman realiza uma conferência no Departamento de 

Projecto da Faculdade de Arquitectura do Politécnico de Milão, onde 

apresenta o conceito de “museu difuso”. 

Em 1994 Fredi Drugman5 fez um ponto de situação do museu difuso em 

Itália, em que aborda o sistema local e se interroga sobre como conservar a 

cultura científica e técnica. 

As publicações de Massimo Montella6 referem a gestão das redes 

museológicas e o desenvolvimento local dos bens culturais. 

Em 2004 o Museo Diffuso di Torino promove, através de Luca Baldin, um 

workshop onde foi debatido o tema: Museo diffuso ed ecomuseo: anologie ed 

diferenze. 

O uso das novas tecnologias mudou a forma como o público se 

relaciona com o museu e o seu conteúdo, permitindo o acesso a uma cultura 

mais "democrática" e de gestão pessoal de tempo e espaço. A influência das 

tecnologias de comunicação abre novas possibilidades. Com uma visão geral 

do museu contemporâneo, L.Cataldo e M. Paraventi 7 referem, entre outros 

temas, a importância dos novos meios de comunicação no museu. 

O museu difuso, inserido na rede italiana de ecomuseus, é um conceito 

que ganha cada vez mais força no território italiano. 

  

                                                           
5 Fredi Drugman. I luoghi del sapere scientifico e tecnologico, a cura di Fredi Drugman. Torino : Rosenberg & 

Sellier, 1994. 
6 Massimo Montella. Il Sistema Museale Regionale dell’Umbria. Milano : Electa, 1995. e Musei e beni culturali. 

Verso un modello di governance. Milano : Electa, 2003. 
7 L. Cataldo e M. Paraventi. Il museo oggi. Linee guida per una museologia contemporanea. Milano : Hoepli, 

2007. 
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METODOLOGIA E ESTRUTURA 

 

Como metodologia de desenvolvimento desta dissertação, foram 

definidas as seguintes fases: 

1. Escolha do objecto de estudo, dentro do assunto que mais me 

suscitou interesse ao longo do curso de Arquitectura. 

2. Pesquisa bibliográfica geral relativamente à temática dos museus. 

3.  Documentação – análise, selecção, organização e tratamento do 

material que vai fornecer informação e solução para o problema 

estudado. 

4. Interpretação dos dados obtidos. 

5. Construção e redacção da abordagem pretendida. 

6. Inclusão de um caso de estudo que demonstra a eficácia da 

abordagem. 

 

A sua estrutura fundamenta-se em 5 capítulos; sendo o primeiro este 

capítulo introdutório que procura apresentar o trabalho de forma clara e 

sucinta, com a respectiva justificação da sua existência e dos métodos nela 

aplicados. 

No início de cada capítulo é feita uma pequena introdução aos 

assuntos que serão explorados no respectivo capítulo. 

 

O capítulo 2 aborda de forma sumária, a etimologia, a evolução e o 

papel operados pelo museu desde o seu nascimento até à actualidade. É um 

percurso que experimentou constantes mutações, com períodos de grande 

descuido e períodos de forte desenvolvimento de protecção, utilização e 

gestão do património cultural. Será dada uma visão geral da variedade de 

tipos de museus surgidos ao longo da história e, essencialmente nos últimos 

séculos (XIX, XX, XXI). Pretende-se explanar a relação do museu com a cidade, 

com os processos de continuidade e as mudanças dos fenómenos sociais e a 

sua respectiva participação no progresso tecnológico. 
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No capítulo 3 procura-se esclarecer a posição do museu difuso na 

história da museologia. O museu como espaço activo na criação e difusão da 

cultura, precisa conquistar a capacidade de inovação e de criatividade. 

Deve conseguir adaptar os seus saberes e sistemas de comunicação com os 

novos códigos de comunicação das sociedades. A entrada no museu difuso 

das novas tecnologias representa uma oportunidade para explorar uma nova 

abordagem com o público, reinventando a mensagem cultural para torná-lo 

acessível a todos. É importante assinalar a vantagem dos elementos virtuais 

nos museus: o uso virtual de certo modo despotenciado do original, mas que 

elimina a passividade da mera contemplação dos objectos. 

 

No capítulo 4 será exposta uma hipótese projectual como 

concretização da fundamentação teórica descrita nos capítulos anteriores. O 

projecto que se propõe aqui é um museu difuso da cidade, mais 

concretamente, da História dos Navigli, na cidade de Milão, em Itália. Este 

destina-se a reconstruir os itinerários que contam a história dos Navigli, através 

de um processo que aborda a cidade como forma, como lugar de acção de 

forças sociais ligadas a um centro de interpretação, criando a fusão entre a 

imagem e o espaço arquitectónico. A intenção é a releitura e a procura de 

um significado para as características do lugar em causa, utilizando recursos 

tecnológicos inovadores no sentido de uma neo identidade – nova 

diversidade social, formas inéditas de relacionamento –, e uma imagem neo 

local que tende a produzir ligações de autenticidade por todos aqueles que 

utilizam o museu. 

 

A análise em estudo termina com a explicitação de uma síntese 

conclusiva estruturada a partir das hipóteses orientadoras apresentadas no 

capítulo 1. São também abordados os principais contributos da investigação a 

nível teórico, técnico, metodológico e empírico, assim como destacadas 

algumas sugestões de investigação que o estudo levanta, destinadas a 

aprofundar a problemática estudada e a dar continuação ao percurso de 

aprendizagem do arquitecto. 
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2. A TRAGETÓRIA DOS MUSEUS: NOVOS MODELOS DO 

ESPAÇO 
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O MUSEU 

 

Os museus são casas que guardam e 

apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e 

intuições que ganham corpo através de imagens, 

cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas 

e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, 

culturas e pessoas diferentes. Os museus são 

conceitos e práticas em metamorfose.8 

 

 

                                                           
8 O que é Museu? [consultado em 15- 02-2010]  

Online: http://www1.museus.gov.br/ibram/pag/oquemuseu.asp  
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EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE MUSEU NA HISTÓRIA 

 

Impõe-se percorrer a História da Museologia e verificar quando, de que 

maneira e em que circunstâncias determinaram que o conceito de museu 

tivesse sido alterado, bem como os novos conteúdos que tal conceito integra 

hoje. 

Alguns autores (Riviére, 1989 e Alonso Fernández, 1993) defendem que a 

origem dos museus está intrinsecamente associada ao fenómeno do 

coleccionismo. O museu era encarado como uma espécie de certificado de 

preservação não só da aparência física das coisas pertencentes a um 

determinado grupo humano, mas também da sua história, da sua identidade 

e cultura e das memórias a elas associadas.9  

 

 

A Origem Grega 

 

A ideia do uso público da obra de arte nasce na Grécia antiga. No 

mundo grego, as imagens já haviam tido um papel didáctico e ético.  Eles 

evocavam o mito, depósito da memória colectiva, e património comum em 

que tinham de reconhecer-se os cidadãos. 

Uma vez que as artes visuais tinham-se tornado o principal veículo para 

transmitir a todos os valores fundamentais da sociedade, sentiram a 

necessidade de preservar e tornar acessível a todos algumas obras. Em 

algumas cidades, governadas por um regime democrático, a colecção 

tornou-se, de facto, pública.  Exemplo disso foi a reconstrução na Idade 

Clássica da Acrópole de Atenas.  Na entrada da Acrópole, surgiu um edifício 

monumental, destinado a tornar-se um arquétipo da cultura ocidental: a 

Pinacoteca. Este espaço, foi concebido na sala Norte (10,76 m x8,96) dos 

Propileus  da Acrópole (século V a.C), por Mnesicles.  

Associado à Pinacoteca, está o termo museu. Do grego μουσειόν = 

museión 'museu', mouseîon, através do lat. Muséum. 

                                                           
9 Xerardo Pereiro Pérez. Turismo Cultural. Uma visão antropológica. El Sauzal (Tenerife. España) : Asociación 

Canaria de Antropología, PASOS, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 2009. 2. 
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“O museión ou a casa das musas era uma mistura de templo e 

instituição de pesquisa, voltada sobretudo para o saber filosófico.    

As musas, na mitologia grega eram filhas de Zeus e Mnemosine, a 

divindade da memória.   

Donas de memória absoluta e imaginação criativa, as musas, com suas 

danças, músicas e narrativas ajudavam os homens a esquecer a ansiedade e 

a tristeza.   

O museión era então esse local privilegiado, onde a mente repousava e 

onde o pensamento profundo e criativo, liberto dos problemas e aflições 

quotidianas, poderia se dedicar às artes e às ciências”.10 

 

 

1. Propileus da Acrópole de Atenas 

 

2. Pinacoteca da Acrópole de Atenas 

 

No século III a.C., o mesmo termo foi utilizado para designar um 

conjunto de edifícios construídos por Ptolomeu Filadelfo em Alexandria. 

Tratava-se de um complexo com biblioteca, salas de aulas, zoológico e jardim 

botânico, alojamento para professores, refeitório, observatório e anfiteatro.11 

(7) 

 

                                                           
10 Marlene Suano. O que é museu? 1986. 
11 Riviére, 1989 e Nabais, 1984. 
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3. Museu de Alexandria 

 

4. Museu de Alexandria  

 

 

A Fruição da Arte na Roma Antiga 

 

Com a entrada na Era Romana, o círculo foi enriquecido também ao 

nível da geografia e dos estudos filosóficos, e as obras dos artistas estavam lá 

preservadas. Ainda não certo que entre as actividades estava a exposição de 

relíquias e obras de arte para fins educativos e culturais, é a partir daí que 

deriva a “sacralità del museo” e a sua função contemplativa.12  

Em Roma foi generalizada a prática de despojamento. Havia nas casas 

numerosos objectos e obras de arte que alimentavam o coleccionismo 

privado, com sucessiva exposição ao público. 

Ao longo dos três últimos séculos do Império, não foram criadas 

condições favoráveis para a fruição pública da arte. A crise económica e 

militar, levou à destruição das estátuas de bronze e pedra. Um exemplo de 

remoção e reutilização de materiais é dado pelo Coliseu, que se tornou uma 

verdadeira pedreira de mármore. 

Com o surgimento do cristianismo, começa uma destruição metódica 

das provas do passado, como o legado do paganismo. No máximo, os 

edifícios antigos eram reutilizados como igrejas. 

 

 

 

 

                                                           
12 L. Cataldo, M. Paraventi. Il museo oggi. Linee guida per una museologia contemporanea. Milano : Hoepli, 

2007. 
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A Idade Média 

 

O uso de salvar, preservar e coleccionar antiguidades foi mantido 

mesmo durante a Idade Média, embora o termo “museu” tenha sido pouco 

usado pois a sua utilização foi essencialmente instrumental, geralmente para a 

reutilização de materiais. 

Na Idade Média, a génese da civilização europeia está intensamente 

associada à ressurgência das ideias do absolutismo, da reencarnação, do 

pessimismo e do fatalismo; bem como pela expansão do cristianismo, que se 

torna o principal motor justificativo das acções e produções do homem 

medieval. A importância assumida pelo cristianismo, a Igreja e todas as 

instituições a si relacionadas, permite o desenvolver de uma sociedade 

estruturalmente complexa que perde o interesse pelas relações terrenas e 

anseia pelas dádivas espirituais além morte. 

São as igrejas e catedrais a desempenhar a função de conservação 

dos “conhecimentos humanos”. Tudo estava relacionado com a vontade 

divina. O conhecimento da essência dos objectos provém da fé e da 

contemplação a Deus. A arte simbólica, didáctica e alegórica era o principal 

veículo de propagação da religião cristã. Deste modo: 

 

A criação artística na altura eclesiástica 

objectivava não só a plasticidade das representações, 

como também, a função evangelizadora nascida da fé, 

com objectivo puramente funcional, sendo assim, o 

mestre construtor dedicava-se à edificação da casa do 

senhor, por sua vez, os escultores e pintores, mosaicistas, 

ourives dedicavam-se a adornar o templo. As artes 

eram diversas, porém todos tinham uma única 

finalidade: exprimir através da criação artística a glória 

do Criador. 

 Rosana Nascimento 13  

                                                           
13 Rosana Nascimento. A Historicidade do Objecto Museológico. Cardernos de Museologia. U L H T, 1994, 

Vol.3. 
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Renascimento 

 

Aliada ao rompimento das ideias do mundo 

medieval, rompeu-se também a confiança nos velhos 

caminhos para a produção do conhecimento: a fé, a 

contemplação não eram mais consideradas vias 

satisfatórias para se chegar à verdade. 

Andery, 1999 14 

 

 

O uso moderno do termo museu foi iniciado por volta do século XV, no 

período da Renascença, quando o coleccionismo tornou-se moda em toda a 

Europa.Neste período, o homem vivia uma verdadeira revolução do olhar, 

resultado do espírito científico e humanista do Renascimento e da expansão 

marítima, que revelou à Europa um novo mundo. 

O artista é, agora, visto como um génio. O carácter de artesão evolui 

para o “homem do saber”, o criador individualizado. 

Foi elaborado um novo modelo cultural, estudava-se, reconstruía-se, 

eram recolhidas antiguidades, as ruínas romanas da antiguidade tornaram-se 

objecto de adoração. 

 

Si colleziona da sempre per lo stesso motivo: 

prestigio, status symbol, studio. L’oggetto collezionato, 

inoltre, perdendo la propria collocazione originaria, 

acquisisce nuovi significati.  

Annalisa Pirozzi 15 

 

 

Ao longo desta época, multiplicam-se rapidamente as construções 

para criar os Gabinetes de Curiosidades e as colecções científicas, muitas 

                                                           
14 Andery. 1999. 
15 Annalisa Pirozzi. Elementi di museotecnica. Napoli : Simone, 2002. 
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chamadas de museus. Embora dispostas desordenadamente, verificava-se já, 

uma tentativa em classificar as obras de forma sistemática. 

Os museus ganham um carácter de instituição científica; porém, ainda 

de acesso condicionado à fruição exclusiva dos seus proprietários e de 

pessoas que lhes eram próximas. 

Começou a difundir-se - na França e depois em Itália - também o termo 

"galeria" que designava, inicialmente, as grandes salas rectangulares usadas 

para exibir as colecções de arte, como, por exemplo, a galeria privada do 

Palácio Farnese, em Roma. 

 

 

5. Galleria Farnese, Roma 

 

 

 

A gradual abertura ao público 

 

Com o tempo, as colecções especializam-se e organizam-se, 

acompanhando, mais tarde, a progressão do conhecimento científico nos 

séculos XVII e XVIII. Abandonavam, deste modo, a incumbência de satisfazer 

unicamente curiosidades particulares, focando-se na pesquisa e na ciência 

pragmática e utilitária.16  

A abertura para um público limitado de várias colecções particulares, 

como o primeiro andar do Uffizi, em Florença (1581) ou o Museu do Vaticano, 

em Roma inicia-se a partir do final do século XVI.  No mesmo período, 

escritores, coleccionadores, estudiosos começaram a usar a palavra "museu" 

                                                           
16 Suano. id 
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para se referirem a uma colecção de objectos antigos, um complexo epígrafo 

ou mesmo monumentais compilações. 

A concepção de museus, em função dos trabalhos a serem exibidos 

teve como um dos primeiros exemplos a Tribuna de Buontalenti no Uffizi (1583) 

e a Galleria degli Antichi, encomendada por Vespasiano Gonzaga a 

Sabbioneta (1583-90). 

 

 

6. Galleria degli Uffizi, Florença 

 

7. Tribuna de Buontalenti no Uffizi 

 

8. Galleria degli Antichi, 

Sabbioneta 

 

A partir do século XVII, tomou rumo a ideia de colecção/exposição 

para o público, porque a experiência poderia promover a sensibilização e a 

educação. A política de abertura gradual continuada de museus verifica-se 

em várias partes da Europa. 

O primeiro e legítimo Museu de Historia Natural surgiu quando Luís XIII 

criou, em 1635, o Jardin des Plantes e o Cabinet d’Histoire Naturelle. Em 1794, 

estes passam a ser denominados Jardin du Roi, e convertidos, pela 

Convenção17, aquando da Revolução Francesa, no Museum National 

d’Histoire Naturalle. Actualmente, o Jardim Botânico inclui o Museu de História 

Natural, a Grande Galeria da Evolução, a Galeria de Mineralogia, Botânica e 

Paleontologia, o jardim zoológico, estufas tropicais, o roseiral, o jardim alpino e 

o labirinto vegetal. 

 

                                                           
17 Convenção Nacional (1792-1795) foi convocada pela Assembleia Legislativa, após a Revolução Francesa, 

para discutir e preparar uma nova constituição. Foi realizada por sufrágio universal masculino e formada por 

149 deputados. [consultado em 16-12-2009]  

Online: http://french-history.suite101.com/article.cfm/national_convention. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
http://french-history.suite101.com/article.cfm/national_convention
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9. Grande Galeria da Evolução, Museum d'Histoire 

Naturelle de Paris, França 

 

10. Interior da Grande Galeria da Evolução, Museum 

d'Histoire Naturelle de Paris, França 
 

 

Seguidamente, em Inglaterra, na Universidade de Oxford, em 1683, Elias 

Ashmole tornou pública a sua colecção e fez nascer oficialmente o primeiro 

museu universitário e público de ciências, o Ashmolean Museum. A entrada foi 

possível para todos, não só estudantes. Com fins didácticos, os objectos 

podiam ser vistos e tocados: este é um desvio relativamente à estrutura 

sagrada e silenciosa ao qual os visitantes estavam acostumados. 

 

 

11. Ashmolean Museum, Oxford 

(1679) 

 

12. Ashmolean Museum, Colecções 1836 

 

13. Ashmolean Museum, 

Oxford (séc. XXI) 

 

Em Roma, os papas, para conter as dispersões, abriram gradualmente 

suas coleções: em 1734 os Museus Capitolinos, em 1750 a Galeria Pinacoteca, 

em 1773-87 o Museu Pio-Clementino. 

Em 1743, em Florença Maria Luisa de Médici, a última descendente da 

família, doou ao estado da Toscana todas as colecções que estavam em sua 

posse, vinculando o ato de fruição pública. 
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Em 1759 o Parlamento inglês, na sequência da doação por parte de Sir 

Hans Sloane, decretou abertura ao público da primeira unidade do Museu 

Britânico (inaugurado em 1753). 

Em 1769, é aberta ao público toda a Galleria Uffizi. 

 

 

14. Musei Capitolini, Palazzo Nuovo, Roma 

 

15. British Museum, Londres 

 

 

A Revolução Francesa: a mudança 

 

Em toda a Europa, a disseminação do conhecimento foi considerada 

uma responsabilidade pública. As colecções tornaram-se um instrumento de 

identidade colectiva e com a influência do Iluminismo e da Revolução 

Francesa, nasceu a ideia de um museu no sentido moderno, um lugar público 

onde estavam armazenadas memórias passadas. 18  

São criados, pela Convenção Nacional, quatro museus: o Museu 

Nacional (Louvre), em 1792; o Museu de História Natural, em 1794; o 

Conservatório Nacional de Artes e Ofícios e o Museu dos Monumentos 

Franceses, ambos em 1796. 

 

                                                           
18 L. Cataldo, M. Paraventi. id 
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16. Museu do Louvre, Paris 

 

17. Conservatoire National des Arts et 

Métiers 
 

 

18. Galerie des Moulages, 

Musée des Monuments 

français, Paris 

 

Esta nova imagem de museu, provem da nova perspectiva das 

disciplinas científicas que permitem ao museu converter-se num laboratório 

onde imergem ideias ousadas e inovadoras, relacionadas com a ordem e o 

progresso. Os objectos são, agora, distribuídos segundo outras formas de 

relacionamento, obedecendo a critérios científicos e racionais, permitindo a 

criação de colecções organizadas por especializações.19  

Como Tony Bennett sugeriu20, 

 

The birth of the museum is coincident with, and 

supplied a primary institutional condition for, the 

emergence of a new set of knowledges – geology, 

biology, archaeology, anthropology, history and art 

history – each of which, in its museological deployment, 

arranged objects as parts of evolutionary sequences 

(the history of the earth, of life, of man, and of 

civilization) which, in their interrelations, formed a 

totalizing order of things and peoples that was 

historicized through and through. 

 

 

França e Inglaterra competiam para promover e expandir as 

exposições arqueológicas e avançar como guardiãs de uma cultura universal, 

salvando aquilo que, por ignorância, o país de origem havia negligenciado.  

                                                           
19 Eilean Hooper-Greenhill. Museums And The Shaping Of Knowledge. Londres : TAYLOR & FRANCIS LTD, 1992. 
20 Tony Bennett. The Birth of the Museum. Londres : Routledge, 1995. 
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Numa perspectiva museográfica, o Louvre dá origem a uma nova visão 

do espaço público. Segundo Hooper-Greenhill, o Louvre inicia uma nova 

forma de expor, reunindo as obras por escolas. 21 

Ocorrem diversas e peculiares visões da função comunicativa. Há um 

novo processo de identificação e selecção das obras e a necessidade de 

criar uma reserva técnica. Destaca-se também pela apresentação de 

exposições especiais, pelas vitrinas colocadas no centro das salas e a 

preocupação com a concepção do espaço e com a luz. 

Em resultado das mudanças na sociedade e para cumprir novas 

exigências culturais, ao logo do século XIX, foram construídos, segundo o 

modelo francês, importantes museus europeus: Brera em Milão (1806-09), o 

Museu do Prado em Madrid (1811-19), a Glyptotheck e a Alte Pinakothek no 

Monaco (1816-36), a Altes Museum em Berlim (1823-30), o British Museum (1823-

47) e a National Gallery (1831-38) em Londres, e o Hermitage em São 

Petersburgo (1842-51). 

 

 

19. Pinacoteca de Brera, Milão 

 

20. Museu do Prado, Madrid 
 

21. State Hermitage Museum, São 

Petersburgo 
 

 

Também a Revolução Industrial contribuiu para uma significativa 

alteração da instituição museológica. É inaugurada a primeira exposição 

internacional em 1851, em Londres, espaço por excelência simbólico da nova 

era, com o fim de promover a indústria. 

 

“Dá-se uma impulsão irreversível no mundo internacional dos museus 

nesta época, em que os povos tomam a consciência da sua identidade.” 22  

                                                           
21 Eilean Hooper-Greenhill. id. 
22 Luís Menezes. O Primado do Discurso Sobre o Efeito Decorativo. Cadernos de Museologia. Centro de 

Estudos de Socio-Museologia , Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 1993, Vol. 1. 
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Surge, assim, um novo conceito de património público, atribuindo ao 

museu um carácter educacional. 23 

 

Nos Estados Unidos, as primeiras estruturas museais nasceram como 

imitação das europeias, com a diferença de não haver ambições políticas 

mas bastante didácticas.  Em meados de 1800 nasceram importantes museus 

como o Museum Of Fine Arts, em Boston e o American Museum Of Natural 

History. Os fundadores e gerentes eram entidades privadas. 

No inicio do século XX, não havia mais a frenética acumulação de 

objectos. As práticas de espoliação eram condenadas; dá-se um avanço da 

investigação científica. 24 

Torna-se, agora, fundamental reconsiderar o Museu, colocando-o 

actualizado e em sintonia com as necessidades e aspirações da era pós - 

revolução industrial. Ao carácter educativo já assumido anteriormente, 

impera-se também a necessidade de contextualizar os objectos museológicos 

e de dinamizar e tornar o museu “mais atraente ao público, através da 

diversificação de actividades e serviços, de mostras itinerantes, etc.” 25 

 

A evolução comunicativa desenvolvida pela museografia permitiu o 

surgimento do conceito de interactividade. Assim, “é já o público por si mesmo 

a tornar-se o objecto de experiências, de apresentação e exposição.” 26  

De acordo com Cazelli (1992), citado por Ana Costantin ( 2001), neste 

processo de dinamização dos museus, os intitulados museus de ciência e 

tecnologia desempenharam um papel peremptório nessa nova forma de 

encarar a analogia visitante/objecto através de actividades educativas e 

interactivas. 27 

 

                                                           
23 Durval de Lara Filho. Museu: de espelho do mundo a espaço relacional. Dissertação. São Paulo, Brasil : s.n., 

2006. 
24 K.Schubert. Museo. Storia di un'idea dalla rivoluzione francese ad oggi. Milano : Il Saggiatore, 2004. 
25 Manuelina Maria Duarte Cândido. Trajetória dos museus e urgência de transformação. Cadernos de 

Museologia. Centro de Estudos de Socio-Museologia , Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias, 1998, Vol. 12, IMAGENS DE VIDA, TRABALHO E ARTE. 
26 Luís Menezes. id. 
27 Ana Constantin. Museus Interativos de Ciências: Espaços Complementares de Educação? Interciencia. 

Maio, 2001, Vol. 26, Revista de Ciencia y Tecnologia da América. 
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No inicio do século XX, embora o papel dos museus se tenha abalado 

pelo Vanguardismo, e com a consequente perda de prestígio das academias, 

a função conservadora dos museus prevaleceu sobre a educativa; os 

avanços tecnológicos e científicos que se vinham desenvolvendo, fomentam 

a criação de vários museus.  

Como exemplo pioneiro de interactividade, destacou-se em 1905 o 

Museu Nacional Alemão de Ciências e das Técnicas, mais conhecido como 

Deutsches Museum, de Munique. Citando Gil Bragança (1997), Ana 

Constantine (2001) defende que este museu procurou acrescentar ao acervo 

histórico modelos mecânicos “que funcionassem de forma simplificada; 

equipamentos capazes de serem accionados pelos visitantes e que ilustrassem 

princípios das ciências, da engenharia e da industria”. 28 

 

No período sucessivo, entre as duas grandes guerras, aproveitando-se 

do novo conceito de museus pedagógicos da ciência e da tecnologia 

desenvolvidos na fase precedente, a instituição museológica afirma-se como 

um espelho que reflecte o conflito ideológico de dois mundos. Assim, é 

reconhecido um processo de especialização, criatividade e inovação por um 

lado, através do desenvolvimento da cada vez maior orientação ecológica 

dos museus de história natural; e por outro, os países fascistas recorrem aos 

museus para, de uma forma teatral glorificar a pátria e abonar o racismo, 

através da ostentação de árvores genealógicas, como aconteceu no Museu 

do Império em Roma, dos anos 30.  

A partir dos anos vinte nasceram os museus de Arte Moderna, com 

novas preocupações com os princípios de selecção, informação e estética. O 

Museu Moderno deve conquistar o público identificando os seus desejos e 

preferências. As composições das estruturas foram simplificadas para valorizar 

os objectos. Para tal, foram facilitados os percursos visuais e estudados novos 

critérios expositivos e de iluminação. 29 

 

                                                           
28 Ana Constantin. id 
29 Luís Menezes. id. 



 

27 
 

O primeiro grande exemplo foi o Museu de Arte Moderna (MOMA), em 

Nova Iorque, EUA, que embora tendo sido fundado em 1929, apenas constrói 

a sua sede com arquitectura moderna em 1939 (Philip Goodwin e Edward 

Durrell Stone, 1939). 30  

Adoptando um conceito moderno, o MOMA acolhe nas suas 

exposições a fotografia, os meios audiovisuais e o design industrial; cria 

exposições temporárias e adopta suportes não-tradicionais para as suas obras. 

A sua arquitectura tem como arquétipo o conceito de “white-cube” 31: uma 

arquitectura que pauta pela cor branca, pelo neutro, onde a preocupação 

com a luz e a anulação do desnecessário, denunciam um espaço concebido 

para que a percepção se concentre exclusivamente na obra de arte. 

Aliando a arte e a educação, as experiências que o museu proporciona 

cativam o grande público que adere em massa ao museu. 

 

 

22. MOMA, Fachada 

Goodwin e Stone 1939 

 

23. M.O.MA, 2005 após as 

últimas obras de 

intervenção. 

 

24. MOMA, Escadas 

 

25. MOMA, Sala 

 

É a partir deste momento que as ideias modernas de museu ganham 

ênfase e concretizam-se, essencialmente, segundo quatro modelos: a ideia de 

museu como forma rectilínea que se enrosca como uma composição 

volumétrica de crescimento ilimitado, definido por Le Corbusier (1939) e que 

tinha como base o projeto para o Museo Mundiale, mas perdeu o estatuto de 

ideia abstracta e clarifica a sua posição com o Museu de Arte Ocidental, no 

                                                           
30 O edifício original do MoMA tem passado por sucessivas obras de intervenção e ampliação, da 

responsabilidade de diferentes arquitectos: Philip Johnson (1951 e 1964), Cesar Pelli (1984) e, recentemente, 

Yoshio Taniguchi (desde 1997). 
31 A expressão “cubo branco” (White Cube) foi criada por Brian O‟Doherty e usada para definir o museu 

moderno. Para saber mais consultar o seu  livro: No Interior do Cubo Branco; a ideologia do espaço da arte. 

Trad. Carlos S. Mendes Rosa.Publicado pela Martins Fontes (2002). 
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Parque Ueno de Tóquio, Japão (1957-1959) no qual o percurso se desenvolve 

em forma de espiral dentro do volume externo quadrado. Os espaços internos 

são todos iluminados por aberturas zenitais; a ideia de museu de planta livre e 

flexível, de carácter fluido e dinâmico concebido no âmbito do projecto 

“museu para uma pequena cidade” defendida por Mies van der Rohe  (1942), 

a qual culminou na obra da Neue Nationalgalerie de Berlim, em1968; a 

concepção do Solomon R. Guggenheim Museum em Nova Iorque, 1943-1959, 

por FL Wright 32, que atinge o poder evocativo da espiral enquanto forma 

arquitectónica. Esta grande escultura com formas orgânicas sofre uma 

diluição dos seus limites conceptuais e fisicos permitindo a interpenetração 

entre os vários níveis e fundindo-se assim com a forma do labirinto. E, os 

desafios de Marcel Duchamp que questionou e problematizou o conceito de 

arte e museu. Promoveu a total destruição do museu, com as suas ideias sobre 

a arte que devem conjugar a reflexão e a prática, e a criação de um 

pequeno museu portátil – a BoÎte en Valise (1936-1941) - como espaço de 

experimentação que pode desenvolver-se em distintos lugares. Duchamp 

subverteu a ordem e revolucionou a percepção da arte, das exposições e dos 

museus. 33  

 

 

26. Museu de Arte 

Ocidental, Tóquio.  

Le Corbusier 

 

27. Neue Nationalgalerie, 

Berlim.  

Mies van der Rohe 

 

28. Guggenheim 

Museum, Nova Iorque. 

FL Wright 

 

 

29. Boîte-en-valise, 

Duchamp 

 

Parte da história da formação e criação de um novo léxico 

museológico no século XX está associada à fundação em 1946, do 

International Council of Museums (ICOM), vinculado à UNESCO. O ICOM 

nasceu com a perspectiva de internacionalização e pautou-se num modelo 

de organização não governamental cujos membros seleccionados 

representavam os vários aspectos e interesses dos museus. 

                                                           
32 Entre 1982 e 1992, foram realizadas a adições ao Museu pelos arquitectos  Gwathmey e Siegel. 
33 Josep Maria Montaner. Museus para o século XXI. Barcelona : Gustavo Gili (GG), 2003. 
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A partir dos anos 50, a sociedade conquista padrões e direitos sociais, 

económicos e políticos e uma maneira avançada e emocionante da vida, 

individual e colectivamente. Um forte progresso científico e técnico, 

proporcionaram não só a recuperação num cenário mundial e a 

emancipação das necessidades básicas, mas não menos importante, as 

expectativas de uma vida de qualidade, graças à adopção de ferramentas, 

recursos e tecnologia totalmente inovadores, com a capacidade de se 

permearem grandes projectos. 

Então, o que anteriormente foi de poucos, começa a tornar-se 

disponível a todos, em virtude do profundo impulso de mudança, visando 

eliminar as marcas da recente guerra, a pobreza e o sofrimento. 

 

Nos anos 60, esta emergência da democratização da cultura, 

evidencia-se inevitavelmente em todas as estruturas e instituições culturais 

existentes, inclusive o Museu. 34 

Procura-se responder às grandes necessidades de natureza 

sociocultural e melhorar a qualidade dos processos de aprendizagem nas 

escolas através de uma relação sinérgica entre o sistema educacional e 

cultural das instituições. Visando Promover o património cultural e renovar o 

sistema de ensino, muitos países abrem caminho para a formação do museu - 

laboratório. Há a necessidade de identificar novas formas de colaboração 

entre estas duas instituições, tornando-as mais próximas das comunidades 

onde estavam inseridas. 

 Georges-Henri Rivière foi o grande incitador do debate e da 

investigação sobre a questão da abertura dos museus ao grande público. 

Segundo Almeida (1996). Rivière defende que a população se deve tornar 

uma componente da instituição museu e da sua organização. “Os visitantes 

são os próprios actores das actividades museológicas, sendo os grandes 

motores de mudança.” 35  

                                                           
34 Maria Madalena Cordovil. Novos Museus Novos Perfis Profissionais. Cadernos de Museologia. Centro de 

Estudos de Socio-Museologia , Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 1993, Vol. 1. 
35 Maria Mota Almeida. Mudanças Sociais/Mudanças Museais- novamuseologia/nova história-que relação? 

Cadernos de Socio-Museologia. Centro de Estudos de Socio-Museologia , Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias, 1996, Vol. 5. 
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Logo de imediato, Hugues de Varine-Bohan, desenvolvendo as práticas 

de museologia comunitária, cria o conceito de Ecomuseu para distinguir um 

processo ou realidade diferente da instituição museológica considerada 

tradicional. 36  

Perspectivou o ecomuseu como um museu integral, capaz de gerar 

interesse e prazer aos envolvidos. Há necessidade de focar na interactividade, 

permitindo que o museu não seja mais estático, mas dinâmico, em movimento 

e tomando forma nas mãos dos visitantes. 

Neste sentido, a partir dos anos 70, num panorama tanto europeu como 

americano, os museus, apontam necessidade de rever e ampliar o conceito 

de património, manifestando preocupações com a preservação ambiental. 

Foram desenvolvidas algumas experiencias com o objectivo de repensar a 

acção social dos museus no mundo contemporâneo. 

Em 1972, em Santiago do Chile, o ICOM promove a Mesa Redonda, 

dedicada ao tema “ O desenvolvimento e o papel dos Museus no mundo 

contemporâneo”. Considerado um marco significativo no processo de 

evolução e transformação da museologia na contemporaneidade, este 

debate propunha a construção de uma nova prática social, na qual a noção 

de Museu Integral ganhou destaque. A sua relação com o meio visava 

abordar a totalidade dos problemas da sociedade; problematizando, 

questionando e intervindo criticamente nos seus elementos básicos: o território, 

o património e a população. 

Este novo conceito, permite aceitar a ideia de que é necessário 

compreender o lugar que o museu ocupa na sociedade e nas suas 

mudanças, na esteira das inovações no campo da comunicação e fluxo de 

informação. 

 

As décadas de 70 e 80 distinguiram-se com projectos museológicos 

inovadores, desenvolvidos em vários países. 

Contrapondo-se ao arquétipo do white-cube, da concepção do museu 

como um contentor despido, com uma arquitectura minimalista, de 

neutralidade ambígua, impassível de turvar a contemplação das obras de 

                                                           
36 Maria Madalena Cordovil. id. 
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arte, exaltada a partir dos anos 30 pelo M.o.M.A e que continuaram a 

influenciar a arquitectura de museus no século XX como se constata na 

Galeria Sammlung Goetz, em Munique, de Jacques Herzog e Pierre de 

Meuron, 1991-92; encontramos projectos com características opostas, museus 

que se destacam no contexto urbano como objectos auto referentes, 

escultóricos e cenográficos. Dois projectos emblemáticos desta última visão 

são o Centro Nacional de Arte Contemporânea Georges Pompidou, em Paris 

(Renzo Piano e Richard Rogers, 1972-77)11, e o Museu Guggenheim de Bilbau 

(Frank Gehry, 1991-97). 

A inauguração, em 1977, do Centro Pompidou (Beaubourg), em Paris e 

a instalação no seu interior do Musée National d'Art Moderne (MNAM) iniciou a 

construção de uma nova geração de museus de arte, destinadas na maioria 

dos casos a acondicionar arte moderna e contemporânea. 

A enorme estrutura de aço foi encomendada em 1969 a Renzo Piano e 

Richard Rogers. A sua principal função é a de museu e centro de artes visuais 

do século XX.  A maior parte é representada pelo Musée National d'Art 

Moderne, uma das maiores colecções do mundo, ocupando o terceiro e 

quarto pisos do edificado.  O quinto piso é ocupado pelas Grandes Galleries, 

para as grandes exposições itinerantes. No piso térreo estão as Galleries 

Contemporaines, que são utilizados para exposições de artistas 

contemporâneos.  O Centro Pompidou também abriga uma biblioteca 

pública. 

 

 

30. Beaubourg, Paris. Vista exterior 

 

31. Beaubourg, Paris. Vista interior 
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O protagonismo destes acontecimentos não foi apenas o conteúdo 

desses museus – a arte. O “invólucro” tem vindo a desempenhar um papel 

igualmente importante (senão mais importante) que o seu conteúdo e a 

função para o qual foi projectado. Assim, não era incomum a situação em 

que os edifícios, pela sua espectacularidade, não tenham sido capazes de 

responder plenamente ao papel de “contentor cultural” para o qual foram 

projectados. 

Nos anos 80, a nova arquitectura aplicada aos museus tem a assinatura 

de prestigiados arquitectos, dos quais se destacam: a Pirâmide do Louvre, em 

Paris, 1982-1989, por I. Ming Pei; o High Museum of Art de Atlanta, EUA, 1983, de 

Richard Meier; a ampliação e nova torre do M.o.M.A, em 1983 por Cesar Pelli; 

a Neue Staatsgalerie de Estugarda, construída entre 1977 e 1984 pela dupla de 

arquitectos James Stirling e Michael Wilford; o Museu Alemão de Arquitectura, 

em 1984, por Oswald Mathias Ungers; o M.o.C.A, Museum of Contemporary Art, 

em Los Angeles, 1986, por Arata Isozaki; a National Gallery de Ottawa, 

Canadá, 1988, de Mosh Safdie, entre outros.  

 

 

32. High Museum of Art, Atlanta. 

Vista exterior. R Meier 

 

33. High Museum of 

Art, Vista interior. 

 

34. M.o.C.A Museum of Contemporary Art. 

Vista exterior. Arata Isozaki 
 

Para muitas regiões e cidades da Europa e América, os anos 80 

significaram a afirmação plena do domínio económico. E, como muitas vezes 

aconteceu no passado, é natural o expressar do sucesso económico por meio 

dos atributos simbólicos da arte e da cultura.  

A função simbólica atribuída às grandes catedrais na Época Medieval, 

é agora confiada ao opulento museu pós-moderno. Para além de quaisquer 

considerações de ordem moral, o evento é de extraordinária importância pois 

enfatiza a atenção que a arte contemporânea assume no mundo ocidental. 

 

http://www.you-are-here.com/los_angeles/museum_tower.html


 

33 
 

Na Actualidade 

 

O período de transição do século XX para o século XXI é testemunhado 

por inúmeras mudanças na estrutura das sociedades, sobretudo das 

sociedades capitalistas do Ocidente. 

A profundidade das mudanças que ocorreram no planeta desde o final 

do século transacto, mais precisamente a partir da década de 1990, leva ao 

despoletar de uma nova estrutura social – uma “sociedade em rede” -. Esta 

nova estrutura representa, segundo Castells37, um intervalo na História, que terá 

começado aquando a emergência das novas tecnologias de comunicação e 

informação e da reestruturação global do capitalismo, nos anos de 1970 e 

1980, respectivamente.  

A crise económica dos anos 90 pôs à prova as ambições e os 

programas culturais em muitas áreas do globo. Foi necessário lidar com os 

cortes orçamentais drásticos e rever uma abordagem estratégica. 

Isto não impediu a ocorrência de uma segunda onda de novos museus, 

igualmente tratados na sua capacidade de arquitectura, mas talvez um 

pouco melhor preparados para exercer plenamente suas funções. 

Há um forte investimento nos museus de prestígio, tendo o cuidado, no 

entanto, com o facto destes não se transformem apenas em museus de si 

mesmos... 

 

O poder atractivo da imagem arquitectónica é visto, pelos poderes 

públicos e privados, como uma possibilidade de promoção política, 

institucional ou socioeconómica, constantemente associada ao propósito de 

intervir no património arquitectónico ou de requalificar a cidade. 

Neste sentido, verifica-se uma difusão da oferta cultural pública e 

privada; a abertura ao mercado e à orientação do utilizador e uma maior 

comunicação e espectacularização das ofertas culturais. Porém, há também 

um crescimento e diferenciação do consumo cultural e do público 

“potencial”; uma personalização do consumo e uma centralidade dos 

                                                           
37 M CASTELLS. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. v. 1. 
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consumos culturais e do tempo livre na definição das matrizes 

contemporâneas de identidade e relação (culturas de gosto, estilos de vida).  

É perceptível a importância do contributo do arquitecto e igualmente o 

reconhecimento da eficácia na aposta de um projecto de arquitectura 

qualificado, associado a ofertas culturais interessantes e dinâmicas. 

 

Os novos museus em São Francisco, Chicago, Hamburgo, Barcelona, 

Estugarda, Bilbau, etc.; são complexos arquitectónicos extraordinários, 

construídos tendo muito em conta os programas e o publico “potencial”. 

Enquanto edifício arquitectónico, o museu é perspectivado visando a 

libertação das suas extremidades para ser observado e apreendido pela sua 

fisicalidade, correndo o risco de ser compreendido como obra auto 

referencial de mera arquitectura.  

Paralela à realização de novos edifícios, alguns arquitectos tendem a 

recuperar o uso de edifícios históricos, reinventando os modelos tipológicos do 

século XIX, fazendo do museu um espaço reconhecível, com intervenções 

modernas e também de rotura, onde as tradicionais salas enfileiradas, com 

iluminação lateral ou zenital se conciliam às actuais tecnologias construtivas e 

a sofisticados equipamentos de controlo de luminosidade, temperatura, 

segurança, etc. 

A introdução destes modelos foi aplicada em projectos como o Museu 

d'Orsay (Renaud Bardon, Pierre Colboc e Jean-Paul Philippon, 1986); o Museu 

de Arte Moderna de São Francisco (Mário Botta, 1989-95); o Museu de Arte 

Moderna e Arquitectura de Estocolmo (Rafael Moneo, 1990-98) e a Tate 

Gallery of Modern Art de Bankside Londres, (Jacques Herzog e Pierre de 

Meuron 1994-2000). 38 

 

                                                           
38 Helena Silva Barranha. Arquitectura de Museus de Arte Moderna e Contemporânea. Revista da Faculdade 

de Letras - Ciências e Técnicas do Património. Porto, 2003, Vol. 2. 
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35. Museu d'Orsay 

 

36. Tate Gallery of Modern Art de Bankside, Londres 

 

Para Horst Bredekamp (1999), o Museu Guggenheim em Bilbau (1991-

97), projectado por Frank Gehry não se destina, a uma desconstrução da 

arquitectura, mas procura aumentar a autonomia da sua escultura; não 

afectando o sentido de representação, mas superando-o. Este, emancipa-se 

relativamente às obras que deve preservar e exibir, porque transfere para si a 

afirmação da especificidade confiada por estes objectos. Com a sua estrutura 

ornamental de aço, vidro e betão armado, o museu interioriza na sua 

totalidade, a aspiração de ser ele próprio uma obra de arte que ultrapassa os 

limites inerentes à arquitectura. A arquitectura permanece como parte 

expositiva, fazendo do seu papel de guardiã de obras de arte a oportunidade 

de transportar em si características especiais.39  

 

 

37. Museu Guggenheim, Bilbau 

 

38. Vista da entrada 

principal 

 

39. Vista interior 

 

Já o Museu de Arte Moderna de Frankfurt, da autoria de Hans Hollein 

(1991), destaca-se pela procura de ligação entre o edifício do museu e as 

obras de arte contemporânea, isto é, pela relação contentor/conteúdo. Este é 

                                                           
39 Horst Bredekamp. Il museo di se stesso. Nuova Museologia. Settembre 1999, Vol. 1. 
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tido por certos autores e críticos como uma referência de integração das 

colecções no espaço arquitectónico. 40 

 

 

40. Museu de Arte Moderna de Frankfurt 

 

41. Vista da entrada principal 

 

42. Vista interior 

 

 

O museu não é mais percebido apenas como uma instituição cultural. 

Passa a ser um importante instrumento de revitalização das cidades e pólo de 

atracção, potenciado pelo crescimento das indústrias do lazer e do turismo 

cultural. Há um cada vez maior cruzamento entre as tendências da 

museologia, da arte e da arquitectura. 

 

É importante não parar na comunicação visual simples, deixando o 

visitante num estado de passividade. O que o torna o museu numa 

experiência especial não deve ser, de facto, a lógica de exposição típica dos 

grandes museus de arte, mas uma lógica de percepção, que satisfaz e 

estimula ao mesmo tempo, a necessidade do visitante manipular, 

experimentar, usar o objecto e propriedade dos seus laços físicos. 

 

Não podendo ignorar as imensas e rápidas mudanças colocadas com 

o advento da informática e das tecnologias de realidade virtual; os métodos 

de trabalho e a organização dos museus caminham a passos largos, porém 

não podem deixar para trás aquilo para o qual foram concebidos: um museu 

para quê? Um museu para quem?  

 

                                                           
40 Helena Silva Barranha. id. 
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O museu de arte contemporânea dos dias de 

hoje não é só de preservação, de conservação e de 

exibição de uma colecção. O museu de hoje também 

é um atelier, uma oficina, é um espaço para onde os 

artistas transferem os seus estúdios para trabalharem 

dentro do próprio museu, dando outros sentidos a 

obras que foram apresentadas anteriormente em 

outros espaços. Outra mudança visível é na relação 

dos públicos com o museu. Eu quase poderia dizer, a 

brincar, que, enquanto antes os museus eram feitos 

para as pessoas que procuravam e conheciam arte, os 

museus de hoje existem para as pessoas que não 

procuram e não conhecem arte. Os museus 

contemporâneos são hoje um espaço vivo, onde as 

pessoas encontram certas funcionalidades da vida 

contemporânea, como ir a um bar, a uma livraria, a 

uma loja. 

João Fernandes 41 

 

Assim, „museu‟ é hoje um fenómeno social que transporta consigo a 

necessidade de agir não apenas na esfera da preservação cultural, mas 

igualmente difundir o conhecimento desenvolvido e estimular novas 

descobertas científicas, influenciando, de forma positiva, o desenvolvimento 

social. 

 

O museu é “specchio e metafora della società in cui è inserito” 42 

  

                                                           
41 João Fernandes. (Director do Museu de Arte Contemporânea de Serralves. Dia Internacional dos Museus 

2009). [consultado em 08-11-2009] Online: http://jpn.icicom.up.pt. 
42 Maria Laura Tomea Gavazzoli. Manuale di museologia. Milano : s.n., 2003. 
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O MUSEU E A CIDADE 

 

A cidade é expressão artística complexa, é arte, representação, plano 

espacial, refúgio, e ao mesmo tempo um lugar de criação. Lugar capaz de 

gerar e promover todas as formas de arte. 

Habitamos cidades onde se cruzam o passado e presente na tentativa 

de definir o seu papel no mundo, na contemporaneidade. 

As acções museológicas, nos últimos anos, passaram por 

transformações e processos de reflexão conceptuais, adquirindo importância 

e complexidade. Entraram no século XXI como a instituição cultural capaz de 

se adaptar às novas necessidades, por excelência, da cidade 

contemporânea.  

 

Nos países desenvolvidos é cada vez mais notório um forte crescimento 

da construção de museus como um bem cultural integrado na vida da 

cidade, capaz de contribuir estrategicamente para a revitalização da 

imagem e do uso da cidade e a evolução da sociedade enquanto espaço 

de identidade e inclusão social e, igualmente capaz de estimular uma 

educação sociocultural num exercício de cidadania participativa. 

 É um lugar singular de criação e representação de conhecimentos e 

experiências que sustentam o pensamento crítico da sociedade e da 

autenticidade da história da cidade.  

 

Assim, o conceito de museu tem vindo a ganhar novos sentidos. O 

progresso cultural e tecnológico proporcionou uma forte expansão e uma 

diversificação das temáticas do museu. 

Ao conferir uma nova visibilidade às pesquisas estéticas e conceptuais 

do presente, os museus assumem um papel relevante, contribuindo para um 

hibridismo entre as actuais tendências da museologia, da arte e da 

arquitectura. 

  

Simultaneamente, os edifícios dos museus tornam-se elementos de 

destaque no espaço, tanto numa perspectiva funcional, como simbólica. 
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A sua posição no desenho da malha urbana é fundamental para 

permitir estratégias de difusão, prestigio e promoção turística tanto para a 

instituição museológica como para a cidade e facilitar a articulação da 

cidade com o público consumidor de arte, cultura e lazer. 43  

 

É fundamental interpretar o papel que o museu exerce na gestão das 

identidades urbanas que convivem na cidade. 

 A vida quotidiana está repleta de rituais que “fazem memória” e 

recordam o passado. A memória é símbolo de autenticidade e, de alguma 

forma, de imortalidade. É uma “sobrevivente” que constrói cada dia do ser 

humano. Flui, está em constante movimento, dado que é a construção de 

uma consciência histórica e espacial em permanente evolução, de acordo 

com o contexto no qual se cria. 

O museu configura-se como um dos meios mais representativos para 

compreender e explorar as vias a partir das quais a memória da cidade se 

cria, institucionaliza, apresenta, dissemina, estende, entende e inclusive se 

“congela” numa sociedade. 

A diligência e as materializações que desenvolvem os museus revelam 

tanto os contextos em que operam os gestores do património cultural, como a 

integração, intervenção, comunicação e participação dos diversos actores 

nos discursos de representação do passado, ou seja nas exposições. 44  

Tudo se converte numa reflexão sobre a influência que exerce o museu 

na configuração de uma história pública da cidade, para deste modo, 

perceber o lugar que ocupa o museu da cidade no século XXI. Trata-se de um 

museu que encara e procura dar resposta a questões como: 

 

O que é hoje a cidade para nós? Que abordagens e que compromissos 

com a comunidade deve adoptar o museu de uma cidade que se reconhece 

como multicultural e complexa? 

 

                                                           
43 Helena Barranha. Arquitectura de museus e iconografia urbana: concretizar um programa/construir uma 

imagem. in SEMEDO, Alice; LOPES, João Teixeira (coord.), Museus, Discursos e Representações, Edições 

Afrontamento, Porto, 2006, pp. 181-196. 
44 Ana Delicado.  Museus, discursos e representações.  Anál. Social, 2007, no.185, p.1163-1165. ISSN 0003-2573. 
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O que é hoje a cidade para nós? […] A crise da 

cidade muito grande é a outra face da crise da 

natureza. […] O que importa ao meu Marco Polo é 

descobrir as razões secretas que levam os homens a 

viver nas cidades, as razões que podem valer mais que 

todas as crises. As cidades são um conjunto de muitas 

coisas: memórias, desejos, sinais de uma linguagem; 

as cidades são lugares de troca […] mas essas trocas 

não são apenas de bens, são trocas de palavras, de 

desejos, de memórias. […] Imagens de cidades felizes 

que continuamente se formam e desaparecem, 

escondidas nas cidades infelizes. 

Ítalo Calvino (1983) 45 

  

                                                           
45 Texto usado por Ítalo Calvino numa conferência de apresentação do seu livro “As Cidades Invisíveis” na 

Universidade de Columbia em Nova Iorque, em 1983. (Tradução livre). [consultado em 22-03-2010] Online: 

http://larosanelbicchiere.blogspot.com/2009/04/la-citta-che-sogna-ognuno-di-noi.html 
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Formas Urbanas na Cidade Difusa 

 

 

Se um edifício não contém nenhum letreiro ou 

figura, a sua própria forma e o lugar que ocupa na 

ordem da cidade bastam para indicar a sua função 

[…]. O olhar percorre as ruas como páginas escritas: a 

cidade diz tudo o que devemos pensar, faz-nos repetir 

o seu discurso, e, […] limitamo-nos a registar os nomes 

com que ela se define a si mesma e todas as suas 

partes. 

Ítalo Calvino 46 

 

 

As cidades são fonte de influência, força e acção. Correspondem hoje 

a um novo paradigma cultural, socioeconómico e de sustentabilidade. 

A grande razão é que mudou o tempo no espaço, ou seja, mudou a 

velocidade.  

O êxito e o declínio das cidades são igualmente fruto da sua 

capacidade de atrair e garantir uma dinâmica de inovação e de serem 

capazes de assegurar as características que as definem e as distinguem. Se 

por um lado existe uma forte resistência à mudança onde impera uma visão 

nostálgica de preservação, obstruindo a inovação e a imaginação, por outro 

a inalterabilidade da forma, do tipo, da tecnologia, das práticas de 

concepção, do uso, do programa e das formas de planeamento e gestão, é 

infundada numa sociedade em rápida transformação em que cada um 

destes aspectos está em mudança. 

 

A cidade mudou em tamanho e quantidade de gente. A sua visão 

mudou arquitectónicamente. É necessário inventar novas representações e 

perceber o significado destas noções de vazios e cheios, perceber a 

polarização e as cidades em rede. 

                                                           
46 Ítalo Calvino. As Cidades Invisiveis. Lisboa : EDITORIAL TEOREMA, DLA., 2006. p.18. 
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A crescente rapidez com que a tecnologia e o planeamento dos dias 

de hoje mudam, torna o ambiente urbano contemporâneo susceptível a 

novas dinâmicas e condições de espaço. Nas áreas comerciais, o espaço 

ganha formas que suscitam o fluxo e o encontro de bens, serviços, pessoas, 

ideias, permitindo a sua movimentação; nas áreas residenciais, onde o 

movimento é mais controlado, há uma forte separação entre o público e o 

privado. A experiência da mobilidade através da cidade produz um novo tipo 

de relação para com ela. 

 

São as formas urbanas que se moldam no espaço difuso entre os 

edifícios que unem, ligam e suportam a cidade. São estes espaços que 

suportam, e não são suportados que duram mais tempo. 

Porém, alguns fragmentos de cidade, transformam e incidem sobre o 

crescimento descontextualizado das formas urbanas, nomeadamente no que 

se refere às infra-estruturas espaciais que se estabelecem como elemento 

organizador. 

 

 As novas formas não devem dissociar-se totalmente da preexistência. 

Trata-se, efectivamente, de não dever construir a qualquer custo, transformar, 

descontextualizar. 

Uma cuidada análise das novas formas de construção e das relações 

que se estabelecem entre a arquitectura do território e a arquitectura das 

formas criadas é fundamental para uma mudança atenta, equilibrada e 

sustentável do território e a criação de uma imagem autêntica e coesa. 

 

O fenómeno da cidade difusa assume-se como uma imposição 

irracional e inorgânica sobre a preexistência, sendo necessário recuperar e 

reintegrar a paisagem perdida, ocultada e deformada pelas transformações 

sofridas. Recriar a paisagem, implica um conhecimento completo e dinâmico 

do território e da evolução da sua estrutura morfológica para, depois, 

estabelecer princípios de continuidade formal e visual, redefinindo-se regras e 

os lugares capazes de ganhar as novas formas de valorização e 

sustentabilidade para futura construção, reconstrução ou preservação. 
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A revisão e experimentação de novas formas do edificado e dos 

espaços da cidade permitem “dar resposta àquelas exigências que presidem 

à contínua transformação do território, e, simultaneamente, estabelecer a 

devida ligação entre a estrutura rural preexistente e aquela urbana 

emergente.”47  

 

A arquitectura revela-se determinante para garantir a materialização e 

o sucesso dessas relações e proteger os lugares destinados a constituir um 

cenário privilegiado e a acolher as bases de uma nova paisagem urbana.  

                                                           
47 Fátima Fernandes e Michele Cannatà. Formas Urbanas. Exponor - Feira Internacional do Porto : ASA 

EDITORES II, S.A., Outubro 2002. 1ª Edição, pág.61. 
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O Contexto Urbano como Objecto Museológico 

 

 

Poderia dizer-te de quantos degraus são as ruas 

em escadinhas, como são as aberturas dos arcos dos 

pórticos, […] mas já sei que seria o mesmo que não 

dizer nada. Não é disto que é feita a cidade, mas sim 

de relações entre as medidas do seu espaço e os 

acontecimentos do seu passado […] 

É dessa onda que reflui das recordações que a 

cidade se embebe como uma esponja e se dilata. […] 

Mas a cidade não conta o seu passado, contém-no 

como linhas da mão, escritas nas esquinas das ruas, 

nas grades das janelas, nos corrimões das escadas 

[…]. 

Ítalo Calvino 48 

 

 

Para compreender o contexto urbano como objecto museológico, 

torna-se necessário definir a cidade enquanto forma, lugar de forças sociais, e 

imagem; a cidade como fruto da construção do homem, e socialmente por 

ele moldada. 

 

Musealizar o espaço urbano, implica desenvolver acções museais, ou 

seja, inserir o museu nos diversos contextos sociais, adoptando como objecto 

de análise o “património global, ou seja, o homem, o meio ambiente, o saber 

e o artefacto, nas suas dimensões de tempo e espaço”. 49 

 

Torna-se assim inevitável uma alargada revisão dos métodos a aplicar 

nas acções de pesquisa, preservação e comunicação, nos diversos contextos. 

                                                           
48 Ítalo Calvino. As Cidades Invisiveis. Lisboa : EDITORIAL TEOREMA, DLA., 2006. p.14. 
49 Maria Célia Teixeira Moura Santos. Reflexões museológicas:caminhos de vida. Cadernos de Museologia. 

Centro de Estudos de Socio-Museologia , Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2002, Vols. 

18, V. 
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Por outro lado, a evolução do conceito de objecto museológico e 

património está associada, igualmente, ao proliferar de novas categorias de 

museus, como ecomuseu, museu comunitário, museu difuso, etc., Abertas a 

uma população e a um território, estas novas categorias de museus 

possibilitaram, o processo de acções museológicas fora do espaço restrito do 

museu, permitindo a realização de novos processos de musealização. 

Esta interacção permite olhar a cidade numa perspectiva museológica, 

um olhar criador de signos, na medida em que procura 'outro' sentido além do 

sentido aparente, saindo do museu enquanto edificado e musealizando fora 

do museu, ou seja, transformando os mais diversos espaços/cenários em 

museu. 

As exposições itinerantes, a apresentação de bens culturais 

pertencentes a museus nos mais variados lugares como escolas, cafés-

concerto, fábricas, bares, praias, ruas, lojas, etc., mostram que a musealização 

dos espaços e objectos não está restrita ao museu-instituição, mas abrange a 

relação entre o homem e a sua própria realidade.50  

 

43. Esquema – Relação Homem / Envolvente.  

 

 

Esta é a ideia da Cidade como um palco de representação, onde 

todos nós desempenhamos um determinado número de papéis. O museu 

funciona a partir da premissa de um espaço que é construído, adaptado, 

transformado e preenchido: a cidade. 

  

                                                           
50 Mário de Souza Chagas. Novos Rumos da Museologia - O fato museal. Cadernos de Museologia. Centro 

de Estudos de Socio-Museologia , Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 1994, Vol. 2. 
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A Forma de Museu na Cidade 

 

 

Que forma? Qual realidade? Qual cidade? Que Museu? 

Qual a realidade da cidade e que relação tem o museu com essa 

realidade? 

 

Restaurar o sentido de lugar, reconstruir códigos de orientação no 

espaço urbano para criar lugares com sentido, torna-se um objectivo 

estritamente relacionado com o reforço, senão a própria construção de um 

sentimento de cidadania, no qual o museu da cidade assume forte contributo. 

O museu pode ser o coração do tempo ou seja, pode ser ele mesmo a 

cidade contemporânea.  

Na sua arquitectura, deve desenvolver uma forma eficaz e capaz de 

revelar ao público o seu conteúdo. Um lugar onde as funções primárias de 

exposição e conservação, se abrem aos ditames da comunicação, criando 

uma proxémica de espaços centrados no visitante - o verdadeiro ponto de 

irradiação das trajectórias que originam os lugares de fruição e os lugares de 

significado. 

Com o objectivo de possibilitar não apenas o testemunho mas também 

a interpretação da essência de um povo, de uma cultura, de uma cidade, o 

museu deve transferir as características que pretende retratar para os espaços 

arquitectónicos através das formas, da dinâmica entre os elementos visuais de 

composição, dos percursos e dos conteúdos. 

Não menos importante, a sua inserção num contexto arquitectónico 

urbano, social e cultural, exige preocupações ao qual o projecto do museu 

não pode deixar de ser sensível. O museu da cidade tem de assumir a cidade 

como forma, como lugar de acção de forças sócias e como imagem. O 

museu é o que a cidade é, enquanto fenómeno que a análise científica 

recupera e interpreta. Isto justifica que não se pode excluir a cidade de hoje, 

que, por sua vez, só é inteligível dentro de uma perspectiva histórica. 
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44. Esquema – Museu e a Politica Cultural das Cidades. Adaptado de Skot-Hansen, D. (2005)  

  

 

 

 

 

O museu não é apenas um lugar de memória, mas um espaço de 

compreensão, um guardião de identidade. 51  

Após esta fase de concepção, e fundamental focar-se nos conteúdos e 

significados que no museu se desenvolvem e que chamam o visitante a 

entender o percurso cultural dessa cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
51 Daniel Calado Café. Património, Identidade e Memória: Proposta para criação do Museu do Território de 

Alcanena. Dissertação. Lisboa : Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2007. 

PO LITIC A  C U LTU R A L

D A S C ID A D ES

IM PAC TO

EC O N Ó M IC O

FO R TALEC IM EN TO

SO C IAL

IM AG EM

EN TR ETEN D IM EN TO

IM AG EM

TU R ISM O

R EC EITA

EM PR EG O

ID EN TID AD E

IN C LU SÃO

C O ESÃO

D IVER SID AD E

ID EIA

C O N H EC IM EN TO

FO R M AÇ ÃO

R EFLEXÃO

Ó C IO

D IVER SÃO

JO G O

R EC R EAÇ ÃO

M U SEU

M U SEU

M
U

S
E

U

M
U

S
E

U



48 
 

3. O MUSEU DIFUSO 
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Se solo ci fossero musei in ogni luogo, ognuno di noi non permetterebbe 

che le cose a cui teniamo così tanto tendano a scomparire. Un museo 

dovrebbe essere diffuso. 

 L. I. Kahn 52 

 

Como já anteriormente foi referido, os museus constituem o principal 

espaço activo de criação e difusão de cultura, onde se verificam novos 

caminhos e desafios relacionados com conservação, fruição e valorização do 

património cultural. Isto é visto como uma extensão de um conceito de museu 

tradicional para um conceito espacial alargado ao lugar, mantendo os 

padrões de uso. 

A instituição museológica é o meio sob o qual se testam a validade das 

escolhas e investimentos para a protecção e promoção da cultura, através de 

uma reflexão do lugar, do museu, do seu valor educativo e das funções que 

representa. Uma reflexão que deve, necessariamente, desenvolver o conceito 

de “museu difuso”. 

 

O termo “museu difuso” é um conceito relativamente recente, criado 

para expressar a estreita relação com o território que caracteriza os museus 

italianos. 

 

A afinidade entre os museus italianos e a história local assume-se como 

um assunto marcante na crítica escrita relativa à prática museológica. O 

termo “museografia " é designado pela crítica italiana como tudo o que se 

refere à visualização, à exibição - partindo da arquitectura dos museus para os 

métodos de exposição da informação. 

O processo de unificação da Itália em 1860-61 garantiu a presença de 

um governo centralizado, sem eliminar, porém as suas características 

regionalistas essenciais, formadas pelo diversificado carácter cultural de cada 

região que a compõem. Assim, poder-se-á delinear uma "história" de Itália, 

com base na reconstrução e integração das diversas histórias regionais. 

                                                           
52 L.I.Kahn. Guida dello studente,Allestimento e Museografia. Facoltà di Architettura «Aldo Rossi» Università di 

Bologna - . [consultado em 10-05-2010] Online:http://www.arch.unibo.it/NR/rdonlyres/15617CB1-E3BB-4F11-

AA5B-F7B43822F77E/100725/071119_Architettura.pdf. 
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Qualquer museu está intrinsecamente ligado à sua região, não só por motivos 

específicos da região que proporcionam a sua fundação, mas também 

porque o museu acaba de alguma forma por retratar, através da exposição 

de objectos, a cultura própria dessa região. 

 

A partir da década de 1970, são levantadas várias questões de crítica e 

planeamento que colocam em causa a utilidade pública dos museus na Itália. 

Como refere Christian Whitehead , o historiador e director de museu Andrea 

Emiliani, defende que “a história da museologia não é um objecto de 

celebração, mas de um certo desdém, em função do desmantelamento 

irreversível do 'território' no qual o museu toma parte.”53  

 Num país cujos principais pontos de referência são regionais e 

eclesiásticos a noção de território é necessariamente complexa - uma 

estrutura espacial e temporal, formando um contexto histórico para a 

produção, colecção, uso e configurações físicas dos objectos. 

Ainda segundo Christian Whitehead, Emiliani, propõe “uma 

conservação global e metodologias museográficas que não se limitem ao 

interior do edifício do museu, mas que envolvam, através da valorização das 

relações intrínsecas entre o museu e a cidade, a conservação e auto-

exposição do próprio complexo urbano. O museu, do ponto de vista ideal, 

torna-se o instrumento da produção de uma consciência histórica.”54  

 

 De que forma é que o museu reflecte o território? 

 

“O espaço museográfico não tem de ser 

necessariamente um edifício… As cidades e territórios, 

geograficamente definidos pelas suas tradições e 

problemas comuns, são os novos espaços do museu 

contemporâneo” 

Antonio Piva 55 

                                                           
53 Christian Whitehead. HISTORY DISPLAYED: MUSEOGRAPHY AND THE NOTION OF «TERRITORY" IN POST-WAR 

ITALY. Revista de História da Arte e Arqueologia. Unicamp, 2000, Vol. 4. 
54 Christian Whitehead. id 
55 Antonio Piva in Christian Whitehead, 2000. (tradução livre). 
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A atracção pelo efeito comunicativo que o museu pode exercer no 

território, surge paralela ao entendimento do próprio território como um museu 

que se expõe, que expõe os seus monumentos imóveis.  

 

Neste processo são adoptados três conceitos metodológicos da 

museologia – valorização, conservação e exposição museográfica. A primeira 

é compreendida pela análise e levantamento de interesses culturais relevantes 

e por vezes dissimulados, do próprio território, permitindo criar itinerários 

históricos e novas propostas capazes de incentivar e conceder visitas locais de 

interesse cultural. A conservação refere-se à manutenção dos espaços do 

território, como zonas arqueologias, monumentos e objectos de interesse 

histórico e artístico. A aplicação destes conceitos permite criar uma clara 

ligação com a exposição que se desenvolve no interior do “museu-instituição”. 

Embora haja objectos que não podem deslocar-se do seu contexto original, o 

museu procura estabelecer no seu interior uma interpretação do espaço 

exterior, capaz de complementar e traçar uma explicação da ligação e 

integração entre o território e os seus artefactos. 

O resultado final é uma relação simbiótica entre o museu edificado e o 

território.56 

 

É com o efeito de propor museus que repensem a sua relação com o 

território que nasce o conceito de “museu difuso”. 

 

De acordo com Luca Baldin57, Massimo Montella58 esclarece que os 

antecedentes deste conceito dão os primeiros sinais aquando os fenómenos 

da realidade dos anos 50 e, na afirmação do conceito de cultura subjacente 

ao termo “património cultural”, desenvolvido pela Commissione Franceschini 

em 1967, na alteração do conceito de protecção, onde segundo Brandi e 

Urbani, a ideia de restauro ganha força numa escala territorial e, com as ideias 

de Massimo Severo Giannini e Luigi Bobbio, que definem o património cultural 

                                                           
56 Christian Whitehead. id 
57 Luca Baldin, Museo diffuso ed ecomuseo: analogie e differenze, in Atti del Workshop 2004. [consultado em 

01-04-2010] Online: http://www.ecomusei.net/User/workshop/seminari/2004Jalla.pdf 
58 M Montella. Musei e beni culturali. Verso un modello di governance, Milano: Electa, 2003, pp.13 -17. 

http://www.pabaac.beniculturali.it/opencms/export/BASAE/sito-BASAE/Contenuti_BASAE/Sezioni/Architetture/visualizza_asset.html_2024578565.html
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e paisagístico como bens de fruição e não como bens de pertença, como 

eram definidos até ao momento. 

 

Porem, é nos anos 70 que as raízes deste termo assumem-se mais 

definidas e ganham expressão no âmbito da museologia, aquando as 

abordagens de alguns museólogos italianos como Andrea Emiliani59, 

acompanhado nesta primeira abordagem por Giovanni Romano60; seguidos 

de André Chastel61 e Fredi Drugman62 e, mais recentemente de nomes como 

Antonio Paolucci63 e Massimo Montella64, entre outros. Embora apresentando 

diferentes perspectivas, todos prevalecem vinculados ao conceito de „museu 

difuso‟ como modelo que descreve a essência do território italiano. Ao longo 

dos tempos foram sido adicionados a este conceito novos elementos que 

deram substancia e autonomia enquanto modelo de organização espacial e 

não como “museu”, no sentido estrito da palavra. 

O propósito principal é, então, de que o contexto territorial, onde está 

também o museu-instituição, é igualmente marcante, atractivo e pleno de 

referências unidas por relações que dão sentido ao próprio museu, que acaba 

por funcionar como “ponto de coágulo de uma fenomenologia mais ampla, 

ao ponto de estabelecer algum tipo de equações inseparáveis”65.   

 

Embora se tenha afirmado simultaneamente ao surgimento e 

dinamismo do conceito de ecomuseu, e manifeste algumas aparentes 

semelhanças, a ideia de „museu difuso‟ apresenta características peculiares 

de génese e substância. 

                                                           
59 Segundo o artigo publicado por Baldin na ata do workshop de 2004, este assunto é referido por Emiliani A. 

em diversas obras como: Dal museo al territorio, Bologna, Alfa Editore, 1974; Una politica dei beni culturali, 

Einaudi, Torino, 1974; Il museo, laboratorio della storia, in  Capire l’Italia. I musei, a cura di A. Emiliani, Touring 

Club Italiano, Milano 1980; Il museo alla sua terza età; dal territorio al museo, Nuova Alfa, Bologna, 1985. 

[consultado em 01-04-2010] Online: http://www.ecomusei.net/User/workshop/seminari/2004Jalla.pdf 
60 G. Romano Per un inventario dei musei italiani: proposte di lettura, in I musei: schede, Touring Club Italiano, 

Milano, 1980. 
61 A. Chastel. L’Italia, museo dei musei, in “I musei” a cura di Emiliani A., Milano 1980 
62 F . Drugman. I luoghi del sapere scientifico e tecnologico, a cura di Fredi Drugman, Torino, Rosenberg & 

Sellier, 1994. 
63 A. Paolucci.  Museo Italia, paese del “museo diffuso”, in C. Morigi Govi, A. Mottola Molfino, La gestione dei 

musei civici. Pubblico o privato, Allemandi, Torino; 1996. 
64 M. Montella.  Il Sistema Museale Regionale dell’Umbria,Milano:Electa,1995; Musei e beni culturali. Verso un 

modello di governance, Milano: Electa, 2003. 
65

 Luca Baldin, id. 
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 O ecomuseu tem uma data exacta, um momento histórico 

estabelecido por George H. Rivière e Hugues de Varine, fruto do nascimento 

da „Nova Museologia‟ – uma teoria muito consistente e em constante 

evolução. Este é também um fenómeno de relevância internacional, que 

nasceu em França e depressa se expandiu a nível mundial. 

A sua ideia base é a de um „museu da comunidade‟, que determina 

como essencial a participação e o envolvimento activo da população nos 

processos de decisão, desde a sua criação. 

 

 Por sua vez, o „museu difuso‟ é um termo criado originalmente pela 

museologia italiana, cujo intento é dar resposta às exigências da atribuição do 

significado e da gestão adequada do património cultural do território. Esta 

ideia apresenta o museu como um modelo de gestão harmonizado em rede 

de bens geograficamente dispersos que partilham relações históricas, 

geográficas ou de significado artístico, e por isso compreendido entre o museu 

tradicional e o ecomuseu. 

O principal grau de relação entre o „ecomuseu‟ e o „museu difuso‟ está 

num “certo „valor acrescentado‟ relativamente à estrutura do museu 

tradicional, a partir de um elemento competitivo que possibilita eventuais 

inovações na gestão do património cultural, também em termos de 

descoberta de recursos (…)”66.  

Tanto no caso do ecomuseu como do „museu difuso‟, as características 

funcionais não estão limitadas. São várias as funções adicionais criadas em 

virtude do desenvolvimento local, da  revitalização e orientação sobre os 

princípios da sustentabilidade ambiental e social e das transformações de uso 

dos bens que ocorrem ao longo do tempo, sem excluir outras formas de uso 

que com elas coexistem.  

 

 

 

 

                                                           
66 Luca Baldin, id. (tradução livre). 
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“(...) la connessione in rete dei musei italiani 

risponde adun‟esigenza culturale irrinunciabile legata  

alla nozione di bene culturale e dovuta all‟incessante 

diffusione del patrimonio sul territorio della penisola e, 

pertanto, al fatto che i nostri musei, con i loro frazionati 

patrimoni, si completano l‟uno nell‟altro, come in un 

gioco dell‟oca, che relazionandoli insieme, aggiunge 

valore alle singole tessere museali, quale che sia il 

pregio di ciascuna, e ottiene infine il suo massimo e 

compiuto valore, allorchè, poi, espandendosi dal 

chiuso delle sale espositive al territorio aperto, ottiene 

di riallacciare le trame innumerevoli che dagli oggetti 

museificati portano al circostante ambiente fisico e 

storico (...). 

Massimo Montella 67  

 

 

Nos anos 90, foram iniciadas políticas de valorização do património 

através do reforço das políticas promocionais; uma melhor oferta de 

condições de usabilidade dos museus; uma implementação de novos serviços 

para os utilizadores, capazes de aumentar o grau de satisfação e diversificar o 

tipo de público. Esta inovação foi conseguida com o Tratado de Maastricht, 

que procurou repensar a relação entre os cidadãos e a Administração 

Pública. 68 

 

É nesta altura que o Arquitecto Fredi Drugman procura valorizar o 

„museu difuso‟ como um conjunto de museus, paisagem e património cultural 

que deve participar em duas direcções: por um lado, promover medidas de 

desenvolvimento, valorização e diferenciação da sua identidade própria – 

Território de Excelência, nomeadamente, recorrendo à inovação tecnológica 

para renovar a imagem e a capacidade de comunicação de todo o sistema, 

                                                           
67 Massimo Montella, 2003 id. pp. 325 - 326 
68 Tratado de Maastricht sobre a União Europeia [consultado em 12- 02-2010] Online:  

http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_economic_frame

work/treaties_maastricht_pt.htm 
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e incentivar, por outro lado, a reorganização total das organizações centradas 

na gestão da inovação. Isto irá permitir uma relação com os objectos com 

base em elementos essenciais ao envolvimento intelectual e emotivo do 

visitante. 

Drugman entende que projectar um museu definido como „difuso‟ não 

serve de solução única que possibilita aos objectos “falar” por si mesmo. 

Porém, é durante a fase projectual que deve ter-se em conta os factores 

básicos capazes de impulsionar essa condição: 

 

“(...) a estreita relação entre interno e externo; 

entre alteridade e familiarização; entre o normal e 

excepcional; entre vulgar e único; entre natureza e 

cultura; entre artesanato e indústria. A possibilidade de 

usar o museu como „casa‟ e como „lugar da 

representação‟; como sótão e como sala; como „lugar 

simbólico e lugar do imaginário‟; como um álbum de 

memórias e uma projecção para o futuro; como um 

pilar da comunidade e como um refúgio individual.” 

Fredi Drugman 69 

 

 

Drugman fala de “um contexto onde natureza e cultura, coisas e 

pessoas são e se sentem indissociavelmente ligadas”. Porém, nada será 

possível sem a intervenção das tecnologias e do arquitecto, que assumem 

papéis fundamentais na projecção e promoção dos ambientes que expõem 

os objectos. 

 

O principal desafio, aqui, é, segundo Ervin Laszlo 70 (66) , divulgar novos 

conhecimentos e paradigmas, uma nova perspectiva global com 

determinantes pontos de referência e informação.  

                                                           
69 Fredi Drugman. In Franca di Valerio (a cura di) Contesto e Identità. Gli oggetti fuori e dentro i musei. 

Bologna: Clueb, 1999 [consultado em 12- 08-2009] Online: 

http://www.comune.torino.it/cultura/arte/newletter/NewsLetter_file/diffuso.htm 
70 Ervin Laszlo. Verso la comunità del sapere, Preambolo in I luoghi del sapere scientifico e tecnologico, a 

cura di Fredi Drugman, Torino, Rosenberg & Sellier, 1994. 
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Na actualidade, a concepção de museu da cidade que melhor 

expressa o desejo de adaptar a conservação do património in situ com uma 

adequada interpretação e comunicação, é talvez aquela de museu difuso:  

 

“Um museu constituído por um conjunto de bens 

culturais, lugares, edifícios, casas, elementos 

paisagísticos naturais ou provocados pelo homem, 

coerentes entre si, por proximidade física e histórica, 

colocados em conexão explícita entre eles e com a 

interpretação e relato como um sistema unitário por 

meio de dispositivos capazes de garantir a identidade, 

a acessibilidade e inteligibilidade.” 

Daniele Jalla 71 

 

 

Este sistema é estruturado a partir de um centro de interpretação, ponto 

de acesso informativo e, ao mesmo tempo, ponto principal de gestão e 

desenvolvimento capaz de afigurar e enobrecer um território, um património e 

uma comunidade. Compete-lhe a ministrar o acesso às chaves e aos códigos 

que fornecem o conhecimento e uma maior autonomia para a eficaz 

interpretação e utilização do contexto apresentado. Contrariamente ao 

museu tradicional, o museu difuso, favorecendo a manutenção dos bens in 

situ, permite que o centro de informação (museu) opere de um modo 

programaticamente extrovertido: em vez de recolher os bens no seu interior, 

concentrando-os e deslocando-os das características físicas e conceptuais do 

contexto de origem, funciona como ponto de partida de um percurso físico e 

intelectual externo e aberto à exploração do património preservado nos seus 

locais de origem. 

 

 

                                                           
71 Daniele Jalla. “Città della Memoria ” - MuseoTorino: riflessioni a partire da un'esperienza in corso di museo 

di storia della città. [consultado em 12- 02-2010] Online: 

http://www.fondazionesum.it/content/ITA/documenti/MuseoTorino-Jalla.pdf. 
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Este é um museu baseado mais no “fazer” do que no “ser”, focado no 

desenvolvimento e na difusão de conhecimento, mais do que na acumulação 

e exposição do espólio, cuja presença se manifesta mais no tempo do que no 

espaço; um museu “difuso” constituído por uma rede organizada de lugares – 

identificados, interpretativos e comunicativos – que não se limita a representar 

na forma metonímica ou metafórica o contexto que tem por objecto mas 

valoriza as suas diversas formas directamente e in situ, um museu “em 

transformação” porque está em constante progresso. 

 

É, em parte, também um “ecomuseu urbano”, na medida em que a 

sociedade é composta por uma forte diversidade cultural onde as 

comunidades formam e fazem parte da cidade, não apenas para 

compartilhar a sua vida, mas tornando-se protagonistas e beneficiárias do 

museu. E por último, mas não menos importante, a participação de todos num 

trabalho de protecção, que se realiza da melhor forma quanto maior é o 

respeito pela identidade e integridade cultural mas também pelas 

necessidades de desenvolvimento e progresso. 
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MUSEOLOGIA E A COMUNICAÇÃO 

 

As sociedades que actualmente são susceptíveis ao melhor 

desenvolvimento, são aquelas que demonstram capacidade de reter e 

comunicar uma visão do mundo global e uma ideia do seu mundo. Nestas 

sociedades, os efeitos das novas tecnologias são altamente incisivos, pelo que, 

todos os processos da vida individual e colectiva são moldados e afectados 

pelo novo meio tecnológico. Aqui, o homem assume um papel indispensável 

na compreensão do que é, de onde está e para onde vai. 

 

É importante procurar novas formas de interacção social, informacional, 

comunicativa e participativa.  

Enquanto sistema de comunicação, o museu sustém em si conteúdo 

que transmite uma mensagem.  

Se o papel actual do museu é o de ser um serviço público necessário, 

como entende a ICOM; igualmente necessário é o papel comunicativo a ele 

inerente.  

Independentemente dos aspectos funcionais de recolha, conservação 

e protecção que são a base do museu tradicional e as consequências 

significativas da transferência da obra do contexto original; numa sociedade 

da tecnologia e da comunicação, é fundamental procurar novas abordagens 

relacionadas com o  papel social e económico do museu, a relação entre o 

museu e seus utilizadores,  relação entre forma arquitectónica e o discurso 

expositivo, da relação entre Arte, Arquitectura e os novos instrumentos de 

comunicação. 

Porém, para referir os actos comunicativos inerentes à existência do 

museu, é fundamental compreender qual a posição assumida pelo público. 

Como vimos anteriormente, com o decorrer dos tempos, o museu e a 

vivência dos seus espaços, tornou-se mais próximo do visitante. 

 

Inicialmente, era de acesso muito restrito e representado por uma elite 

intelectual: académicos e artistas capazes de descodificar mensagens 
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transmitidas através das colecções. O público em geral, no entanto, vê o 

museu com o sentimento de admiração e considera-o longe da realidade. 

Mais tarde, torna-se um meio educativo, tanto no comportamento 

como no modo de aprendizagem. Ao visitante compete apenas aprender, 

sem avaliar criticamente. 

Mais recentemente, o visitante é considerado também utilizador. Ele 

pode usufruir dos serviços do museu, mas continua a ser um receptor passivo 

de conteúdo. 

Actualmente, o público tem um papel activo; sendo fundamental a sua 

interacção com o museu. É mais diversificado, com diferentes níveis de 

preparação intelectual e cultural, e são lhe fornecidas as ferramentas para 

decifrar as várias mensagens que são transmitidas. 

 

O acto de comunicação engloba todos os aspectos do funcionamento 

“interno” e “externo” do museu.  

A comunicação “interna” é constantemente confrontada com o 

desenvolvimento dos espaços, assumindo um forte carácter visual, com a 

necessidade de completar-se com a comunicação verbal, escrita e oral. O 

 estudo do museu nas suas funções essenciais: conservação, científica e 

educacional é da competência da museologia e a forma como esta é 

comunicada ao visitante, ou seja, os aspectos técnicos: a instalação das 

colecções, o clima, administração, a descrição do conteúdo do museu em 

termos de espaço e mobiliário desenhado, a análise e proposta de soluções 

práticas pertence à museografia. Sendo as obras de arte “sinais”, tendem 

naturalmente a comunicar. É necessário “fazer falar” as obras para “transmitir 

cultura”. Torna-se fundamental adaptar a mensagem que se pretende 

comunicar às necessidades dos diversos tipos de público. 

 

Na comunicação “externa”, o impacto da arquitectura é fundamental. 

No museu contemporâneo o projecto do edificado não é apenas a caixa que 

guarda o conteúdo, mas enfrenta novas formas de representação e 

apresentação da arte, não sendo absolutamente indiferente à natureza dos 
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objectos expostos. Pode dizer-se que: “La funzione  cognitiva dell‟architettura 

deve coniugarsi con la funzione di rappresentazione”.72  

 

Hoje, a estrutura do museu é mais complexa e refinada. Identificando o 

edifício do museu com a linguagem arquitectónica contemporânea, não 

apenas como recipiente funcional, mas como recipiente e conteúdo 

comunicativos ao mesmo tempo, este conceito não deve ser vinculado 

exclusivamente à construção do museu, mas deve ser alargado a todos os 

lugares portadores de conteúdo cultural, histórico e artístico.73 

Estando em “relação” com a área envolvente ao museu, a 

comunicação externa também está indissociavelmente ligada à missão do 

museu difuso, que é a de unificar e contextualizar a cultura do território e 

protegê-la. 

Assim, reconhecendo o seu papel unificador, o museu difuso procura 

novos caminhos que permitem a expressão das obras, mesmo quando não se 

limita ao interior de um museu entendido no seu sentido físico. Preservar e 

valorizar a obra no próprio habitat, salvaguardando o quanto possível as 

condições que determinam o processo de musealização da obras  e do seu 

contexto permite a criação de novos pólos museais difusos no território. 

 

Neste sentido, a aplicação das novas tecnologias privilegia a 

comunicação do museu difuso contemporâneo. 

Apenas desde há pouco mais de uma década, expressões como 

ciberespaço, realidade virtual, era digital… ganharam expressão e se 

tornaram conhecidas, e hoje, são cada vez mais uma realidade das 

sociedades desenvolvidas. 

As novas tecnologias possibilitam novas formas de produção e 

divulgação cultural. A digitalização da informação e a sua inserção nos 

sistemas de multimédia interactivos e realidades virtuais levam ao encontro 

entre as tecnologias informáticas e as tecnologias de comunicação.  

                                                           
72 Francesca Dal Molin. Musei,Nuove Tecnologie e Diritto D'Autore: Un' Analisi Comparata . Dissertação. 

TRENTO : UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÁ DI GIURISPRUDENZA, 2007. 
73 José Manuel Brandão. Conservador e Museólogo: Abordagem de Conceitos. Cadernos de Museologia. 

Centro de Estudos de Socio-Museologia , Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 1993, Vol. 1. 
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Através das redes de informação, é possível melhorar o grau de 

acessibilidade ao conteúdo cultural, neste caso. Assim, estas tecnologias 

assumem um impacto profundo na sociedade e no património cultural. 

 

É possível constatar como hoje é essencial captar o interesse do 

visitante, propor-lhe uma cativante apresentação da obra, e conquistá-lo com 

uma experiencia que envolve e deixa o desejo de repeti-la. 

Um espaço digital que propicie um diálogo não só no âmbito da fala 

mas igualmente do olhar, do criar, do actuar, do diferenciar e do apreender. A 

transição para uma nova forma de interacção. 

Uma procura que ganha forma através da projecção de um mundo 

organizado pelas componentes: luz, som, imagens, animações, objectos 2D e 

3D, textos e vídeos. 

Transmitir uma ideia, um conceito, uma informação ou até provocar um 

diálogo, com recurso às linguagens puras: visual, sonora e verbal; sempre foi 

uma forma de expressão humana. 

Os novos meios de comunicação e transmissão da informação estão 

cada vez mais aprimorados, possibilitando a criação de um cenário favorável 

à hibridação, codificando novas linguagens associadas às usuais formas de 

comunicação e revelando-se cada vez mais eficazes no papel de anular a 

barreira espaço-tempo. As novas tecnologias permitem que o conceito de 

sociedade em rede seja uma realidade. 

Actualmente o campo da tecnologia digital é mais alargado. A 

possibilidade de recorrer à modelação geométrica 3D, permite não só a 

construção e visualização do espaço tridimensional, mas a manipulação dos 

objectos e espaços num ambiente virtual.  

Estas inovações das formas de linguagem e concepções 

representativas abrem espaços para novas possibilidades de recepção e 

facilitam a reconstrução digital dos processos imaginativos, seja através do 

som, da cor, da modelação, etc. 

Como toda a linguagem está ligada à percepção, os meios híbridos, 

por ligarem duas ou mais linguagens, conseguem ainda estimular ou provocar 

mudanças na posição relativa dos sentidos, expandindo o leque de 
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compreensão e possibilitando um discurso mais directo na vivencia do museu 

e de tudo o que a nele está exposto.  

Assim, a percepção e materialização desse novo conceito espacial é 

mais amplo. O utilizador pode ir além do universo perceptivo, ele entra num 

mundo participativo, onde a sua acção cria formas, estruturas, texturas e 

representações que se associa à temática representada no museu. Isto 

permite-lhe relacionar-se com o passado, conhecer e viver os diferentes 

fragmentos a evolução da obra ou do território ao longo da história e qual a 

sua importância no contexto social. 

 

A nossa imaginação, as formas de interacção, o espaço, o tempo são 

todos elementos invisíveis, mas perfeitamente inseridos no mundo real, ou seja, 

podemos “ver” o que não é visto e palpável na cidade actual, mas que faz 

parte da história do território. 

 

O museu não se esgota em si mesmo. Ele dialoga com outras artes e 

técnicas comunicativas e constrói uma teia de significados a partir dessa 

relação inovadora. Essa “teia relacional” abrange diferentes públicos e, ao 

mesmo tempo, selecciona um tipo de utilizador mais “erudito”, capaz de 

absorver códigos mais exigentes. 

 

É neste sentido que as novas tecnologias de informação desempenham 

um papel primordial no conceito de museu difuso, que procura redefinir o 

conceito de lugar – de espaço físico para espaço virtual – permitindo a 

reflexão sobre um tipo de museu difuso no território que faz parte de um 

sistema real, por causa da malha de percursos físicos e da aquisição de 

conhecimento através do contacto directo com a obra e o habitat, e um 

sistema virtual no qual as obras contidas no “museu central” são representadas 

mediante modernas tecnologias da informática e da comunicação fazendo a 

relação interactiva com o “todo” e permitindo diferentes níveis de 

conhecimento, experiências e satisfação. 
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4. DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO:  

ESTUDO DE CASO 
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A book of hours  

A Device to fill the day 

No philisophy  

No concepts  

No ideas  

No notions  

Nothing is lost  

Everything is there  

All things are shared  

Behaviour informs us  

Everything could be possible  

A garden is good enough  

Make everything rough  

The golden section is good  

There is always a story  

Being usefully lost is good 

(William Alsop74 )   

                                                           
74  William Alsop. texto da capa. L'ARCA. Numero especial dedicado ao Congresso Mundial de Arquitectura, 

Torino, 2008. 
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Projectar um museu é um processo particularmente desafiante. 

A complexidade do projecto decorre da delicadeza e da exigência do 

estudo de especificidades para a concepção de um edifício particularmente 

especializado, ditadas pela matéria, o tema e o conteúdo, portador de 

valores culturais e simbólicos. 

 

Se é frequentemente apontada a originalidade e a atractividade da 

ideia e outras vezes, o conteúdo cultural de uma pesquisa; muito mais 

frequente é o valor intrínseco de uma colecção ou objecto que antecede e 

justifica o projecto. Em qualquer caso, estes quatro componentes devem estar 

presentes para dar ao museu o justo valor cultural, científico e comunicativo 

que lhe dão a possibilidade de manter-se vivo ao longo do tempo. 

O desenvolvimento e a conjugação interior devem optimizar os níveis 

de comunicação mais elevados que são fundamentais para dar sentido à 

especificidade da estrutura. 

 

O estudo de caso a seguir apresentado, surge na sequência do 

Projecto Final realizado na Disciplina de Architettura degli Interni na Facoltà di 

Architettura Civile do Politecnico di Milano.  

 

Todos os processos foram desenvolvidos e concluídos em trabalho 

colectivo, composto pelos seguintes elementos: Joana Ribeiro, Rita Lourenço e 

Sílvia Moreira. 

 

Este exercício de reflexão académica procura reflectir a criação de um 

espaço baseado no conceito de museu difuso, na cidade de Milão, em Itália, 

e visa abordar a cidade como forma, como lugar de acção, de forças sociais 

e também como imagem. A intervenção é feita na zona do Naviglio Grande e 

o Museu terá como objecto os Canais Navigli e a sua relação com o contexto 

da Cidade de Milão, enquanto fenómeno que a análise científica recuperará 

e interpretará. Portanto, não será excluída a cidade de hoje, os canais de 

hoje, com as suas contradições, já que ambos só poderão ser compreendidos 

dentro de uma perspectiva histórica.  
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O TERRITÓRIO: MILÃO 

 

“La città é il che une le generaziones in il tempo” 

Daniele Vitale 75 

 

A partir do território, visto como um lugar de vestígios do passado, 

podemos primeiramente reconhecer e decifrar, compreendendo a sua 

importância no ambiente local e estabelecer uma relação com a história 

geral.  A cidade de Milão, de facto, mantém nos seus tecidos muitos 

testemunhos de diferentes momentos da sua História. 

 

Em termos geográficos, Milão está localizado na zona ocidental da 

região da Lombardia e é limitada pelos rios Ticino, Adda e Pó a oeste, este e 

sul, respectivamente, e pelo lago de Como e a fronteira suíça, a norte. 

Topograficamente apresenta uma composição claramente plana. A cidade 

nasceu numa malha orgânica, com uma construção informal, dentro de 

muralhas. 

É uma cidade caracteristicamente religiosa. A religião católica nunca 

foi vista apenas como instituição, assumindo uma forte importância na 

constituição organizativa da cidade.  

Marcada pela Contra-Reforma, Milão é representada através de um 

sistema constitucional do exercício do poder que também se demonstra 

fisicamente através da arquitectura. 

 

Milão foi fundada pela população Celta dos Insubri, por volta do século 

VI a.C. A sua localização, no meio de uma planície cortada por importantes 

vias de comunicação (grandes rios), dará origem ao nome Mediolanum, da 

qual mais tarde derivam os nomes Moiliens, Meulien, Miolan. 

Desde sempre teve forte desenvolvimento económico, sendo que em 

49 a.C., vê-se elevada ao estatuto de Municipium Civium Romanorum. 

 

                                                           
75 Daniele Vitale. [consultado em 10- 07-2010] Online: http://theurbanearth.wordpress.com/2008/02/02/. 

 

http://wapedia.mobi/pt/Tessino_%28rio%29
http://wapedia.mobi/pt/Adda
http://wapedia.mobi/pt/Rio_P%C3%B3
http://wapedia.mobi/pt/Lago_de_Como
http://wapedia.mobi/pt/Su%C3%AD%C3%A7a
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A primeira imagem gráfica que representa a cidade de Milão é uma 

planta contida no código de Pietro de Massajo, datada entre 1456 e 1472 

(conservado a Ambrosiana).  

A planta de 1567 representa uma configuração circular da cidade, 

com a zona sul acima. Pouco precisa sob o ponto de vista das medidas, são 

bem visíveis as duas cercas do muro, que na época circundavam a cidade 

romana (todavia parcialmente destruída após a resistência às invasões 

bárbaras) e a medieval, com a indicação das portas principais e das portas 

secundárias (le “pusterle”), presentes apenas na cerca mais externa. Esta 

planta limita-se à representação exclusiva da igreja (principal) e palácios do 

poder ( o “la Curia Ducis” e o Arcivescovado). É já representada a catedral de 

Santa Maria Maggiore. Também é bem visível San Lorenzo e Sant‟Ambrosio 

com as duas torres sineiras. 

Em 1573, Antonio Lafrery representa a cidade, na qual o castelo é 

colocado acima, ao centro do projecto, e onde também já o Duomo 

apresenta o seu destaque. 

 

 

45. Planta da muralha 

medieval, de Pietro del 

Massajo, datada entre 

1456 e 1472 

 

46. Planta de 1567 

 

47. Planta de 1573 

 

A primeira planta da cidade construída com métodos geométricos é 

datada por volta de 1579. O sistema viário é já representado com grande 

precisão, porém são traçados apenas os edifícios mais importantes. 

 

Em 1603, aparece a carta planimétrica de Francesco Maria Richini. É, 

até então, a mais completa. 
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Em 1625, inicia-se uma representação parcial de Milão que 

compreende a posição da cidade entre S. Ambrogio, S. Vittore e San Lorenzo. 

Em 1629 surge a “Gran città di Milano”, do cartografo Marco António 

Baratteri. Esta carta está, já, orientada a Norte. 76 

 

A partir de então, surgem representações planimétricas cada vez mais 

pormenorizadas. 

 

48. Planta de 1579 

 

49. Planta de 1603 

 

50. Planta de 1629 

 

O período da vicissitude urbanística mais relevante na definição da 

forma urbana milanesa como se apresenta actualmente, está relacionado 

com as transformações oito e novecentistas e, à fase mais recente da 

passagem da cidade manufactureira à cidade pós-industrial, com a grande 

remodelação da área ocupada pela actividade de rendimentos agora 

obsoletos no processo de ”modernização” comum a muitas cidades 

europeias. 

 

O crescimento permanece concentrado em torno do núcleo originário 

de matriz romana, amplamente desenvolvido na Época Medieval. 

As referências de tipo organicista, as ideias e as possibilidades das 

extremidades da cidade, antes de alcançar o campo, foi imaginada e 

teorizada em oitocentos (1884) por Cesare Beruto, como uma sequência 

contínua das avenidas urbanas que cercam o centro da cidade.  

 

                                                           
76  Storia di Milano; Le mappe di Milano dal secolo XIV al secolo XX. [consultado em 01-04-2008] Online: 

http://www.storiadimilano.it/citta/mappe/mappe.htm. 
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No interior “a cidade de blocos”, caracteriza-se por elementos 

fechados. No exterior, foi desenvolvida uma cidade com uma estrutura 

aberta, onde por vezes os edifícios saem do freio da rua. 

 

O modelo de evolução urbanística de Milão é concêntrico. Quatro são 

os seus “anéis” principais: a cerca dos Naviglio, a cerca os Bastioni (muro 

espanhol), a circunvalação externa e o anel tangencial.  

 

No final da segunda metade de oitocentos, existia um conjunto de 

habitações rurais, em correspondência com a intercepção entre Darsena e os 

Naviglio. Com um processo complexo de sobreposições sucessivas, esta zona 

começou a fazer parte do sistema da cidade de Milão.  

A transformação da área “do campo à cidade” dá-se a partir de 1865, 

graças à construção de vias-férreas. 

 

Os últimos dois décimos do século XIX significaram uma passagem 

crucial da história urbanística de Milão. Este período deixou traços muito 

significativos na forma urbana: clareza do sistema viário, o relacionamento 

entre a morfologia urbana e tipologia do edifício. Dois elementos que agem 

simultaneamente: a questão do aumento da área urbanizada para a 

residência e para a actividade produtiva, e a transferência dos capitais do 

sector fundiário para financiar os investimentos no sector industrial. 

 

Esta primeira versão do plano de 1884, caracterizada pelo modelo 

concêntrico enfatizado da urbanização de malha regular, é capaz de acolher 

funções residenciais, industriais e equipamentos públicos. 

 

Em 1885 o plano do modelo de desenvolvimento urbano é reelaborado, 

sem renunciar o programa base anterior, seja para integrar os grandes 

projectos propostos pelos grandes proprietários fundiários, seja para responder 

às problemáticas de natureza higiénico – sanitárias, ou para adequar-se à 

natureza dos empreendimentos do sector mobiliário. 
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O desenho deste plano foca as atenções no traçado das vias, a 

formação dos vazios, sobretudo onde a malha regular do tecido de expansão 

interfere com a proposta detalhada de realizar múltiplas praças com espaços 

verdes. Neste contexto, o Parco Sempione é um precioso testemunho de 

integração no desenho urbano, projecto do verde e estratificação de 

relevantes presenças arquitectónicas, monumentais, antigas e 

contemporâneas. 

 

A versão definitivamente aprovada do plano de Beruto é datada de 

1889. 

 

 

51. Planta de Beruto, 1885 

 

52. Planta de Beruto, 

1888 

 

53. Planta de Beruto(1884), 

aprovada em 1889 

 

 

Forte importância na urbanística milanesa tiveram os Navigli, 

constituindo um dos mais significativos e característicos símbolos de Milão. 

A região de Milão apresenta uma hidrografia territorial particularmente 

rica e articulada com a presença de corpos hídricos artificiais e de numerosos 

corpos hídricos naturais. 
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 “Acqua è fra i quattro elementi il secondo 

men greve e di seconda volubilità. Questa non ha mai 

requie insino che si congiunge al suo marittimo 

elemento [...]. Volentieri si leva per lo caldo in sottile 

vapore per l'aria. Il freddo la congela, stabilità la 

corrompe. [...] Piglia ogni odore, colore e sapore e da 

sé non ha niente. [...]" 

 

Leonardo da Vinci 77 

 

O sistema de canais estudado e projectado por Leonardo da Vinci 

constitui um dos mais antigos sistemas de cursos de água navegáveis da 

Europa e representou para Milão uma verdadeira alternativa à falta de um rio. 

Foi utilizado para fins de defesa, mas também para fornecer água para 

a vida da cidade e as actividades artesanais e comerciais. Assim, decorrentes 

do Ticino o Naviglio Grande e do Adda o Naviglio Martesana, a cidade 

poderia ter ligações adequadas para o transporte de mercadorias, mas 

também abundância de água essencial para a agricultura, para o 

aproveitamento hídrico da cidade e para produzir energia mecânica 

necessária para o funcionamento dos moinhos e fábricas.  

 

 

54. Imagem esquemática das 

vias de água de Milão, 1497. 

 

55. Esquema do sistema hidraulico:  Navigli di San Cristoforo. 

 

                                                           
77 Leonardo da Vinci. Manoscritto C, f. 26v. [consultado em 10-10-2010] Online: 

http://www.museoscienza.org/leonardo/navigli/default.asp. 
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No século XIX, com o advento das ferrovias e a invenção do motor por 

combustão, levam ao favorecimento do transporte ferroviário e rodoviário, 

diminuindo progressivamente a importância dos canais como um sistema de 

comunicação. Em Milão, a rede de canais internos começaram a levantar 

preocupações de higiene, devido às suas águas fétidas e tornam-se também 

um obstáculo à expansão da cidade, conduzindo a um processo de 

cobertura dos canais internos da cidade. 

Do sistema dos Navigli, realizado entre os séculos XII e XV; após estar 

completa a cobertura da fossa interna em 1930, a parte mais significativa é 

agora constituída pelo Darsena di Porta Ticinese, na qual se conflui o Naviglio 

Grande, com a água que sai do Sul. O Naviglio della Martesana que coligava 

Milão com o Rio Adda, foi coberto na parte urbana no segundo pós-guerra 

(actual Via Melchiorre Goioa). 

Nos últimos 20 anos o Grande e Navigli Pavese tornaram-se centros da 

vida nocturna em Milão, enquanto o Martesana foi reforçado por uma ciclovia 

que segue do centro da cidade até ao Adda. Foi, ainda, lançada a primeira 

linha de navegação turística e reapareceram projectos de reaberturas, ainda 

que parciais, da rede original, permitindo novas perspectivas de redescoberta 

de um património único da cidade de Milão. 78  

 

 

56. Cobertura dos canais internos entre 

1929-30: trabalhos na Via Senato. 

 

57. Os Navigli da actualidade 

com traçado azul e Os Navigli 

cobertos com traçado 

vermelho. 

 

58. Naviglio Grande – 

fabbrica. Mimmo Jodice, 

1934. 

 

 

 

 

                                                           
78  I Navigli. [consultado em 08-10-2008] Online: http://www.leonardoamilano.org/navigli.htm. 
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As destruições e reconstruções contínuas deixaram traços consistentes 

no sistema urbano e nos simbólicos monumentos do tecido urbano. Do núcleo 

central cortado na segunda metade de oitocentos com a coligação entre o 

Duomo e o Castelo, remanescem consistentes testemunhos, construindo os 

traços da cidade – muralha romana. A Este do Duomo (Corrobio, Vie Circo), a 

Norte (Vie Brera, Verdi, Manzoni, Borgongovo, Montenapoleone), pontuados 

com residências seis e setecentistas da nobreza milanesa com os preciosos 

pátios e com quase contínuos espaços comerciais de prestígio. 

 

Importante foi também o programa de adequação da rede de infra - 

estruturas: transportes, distribuição de gás, luz e água potável, que condiciona 

a forma do plano. As condições económicas gerais e a particular situação da 

cidade relativamente ao tráfico comercial que sustentam a abertura de novas 

vias de coligação interna e internacional, reforçam o papel de Milão e a 

questão das novas actividades e consequentemente pressão do sistema 

imobiliário. 

O crescimento de Milão pressupõe um novo salto de escala para 

responder aos temas da modernidade de um sistema de infra-estruturas que 

envolvem não só a expansão da cidade mas a sua relação com um território 

mais amplo. Até à actualidade, uma sucessão de novos planos traçam as 

linhas da cidade. 

 

 

59. Após a expansão territorial da cidade de Milão, entre 1873 e 1924; foram comparados os 

alargamentos dos planos reguladores de Beruto (área com listada), Pavia e Masera (1912, a área 

fortemente pontilhada) e Albertini (1934, área com pontos dispersos). 
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Os anos quarenta assumem forte influência em todo o sistema 

urbanístico e social da cidade, seja pelos efeitos da guerra, em particular os 

bombardeamentos de 1943 que provocam uma forte destruição. No período 

de transição entre os bombardeamentos e a aprovação do plano regular de 

1953 a 1980 – período de grande crescimento caótico – as transformações de 

Milão deixam traços importantes na vivência sucessiva. 

 

A cidade desenvolve-se fortemente na década de 60 com um 

perímetro compacto de construção e uma intensa urbanização construída. 

Mais uma vez, assume forte relevância a malha viária da cidade, 

nomeadamente nas ferrovias com o aumento do fluxo urbano. Há uma cada 

vez maior capacidade produtiva e de industrialização. 

Milão adquire uma identidade de pólo urbano de grande capacidade 

urbanística e construtiva. Sofre uma particular revolução industrial, aglutinada 

ao interior do perímetro urbano mas em consenso com a periferia. 

 

A partir de 1969, tudo entra em crise: o modelo de produção é um 

pouco banalizado, gerando-se uma descentralização da produção. 

 

Nos anos 70 há uma acrescida atenção pela preservação histórica, a 

requalificação e recuperação do construído e, consequentemente, pela 

procura da qualidade do ambiente urbano. 

A revisão do Plano Regulador (1978) provocou importantes alterações 

na política urbanística da cidade, permitindo melhoramentos nas zonas 

residenciais, comerciais e industriais; no sistema de serviços colectivos (novos 

pólos económicos e culturais) e na rede de transportes públicos.  

 

Assim, nos finais dos anos 70 – símbolo da indústria italiana, há uma 

transformação do seu próprio sistema produtivo segundo as novas tendências. 

No seu território permanecem os traços e vestígios materiais da 

industrialização: áreas frequentemente de dimensões notáveis, reconvertidas a 

novas funções ou em transformação.  
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Em 1999, foi aprovada em Milão, uma nova divisão administrativa, na 

qual foi reduzido o número de áreas de descentralização. As mais de 20 áreas 

foram reduzidas a 9. A zona 1 ocupa o centro, enquanto as outras oito áreas a 

partir dos limites da zona 1, conferem em direcção à periferia. 79  

 

 

60. Planta 1999 

As oito zonas tangenciais ao centro histórico (zona 1) são: 

- zona 2 Stazione Centrale-Greco, 

- zona 3 Città Studi-Lambrate, 

- zona 4 Vittoria-Forlanini, 

- zona 5 Vigentino-Chiaravalle-Gratosoglio, 

- zona 6 Barona-Lorenteggio, 

- zona 7 San Siro-Baggio-Trenno, 

- zona 8 Fiera-Gallaratese-Quarto Oggiaro, 

- zona 9 Stazione Garibaldi-Niguarda. 

  

 

 

O inicio do século XXI é marcado por um processo de aceleração do 

desenvolvimento dos programas de transformação urbana e um resgate da 

dinâmica do mercado imobiliário. 

Assim, as transformações deste último decénio focaram-se na 

remodelação da cidade a partir das zonas que se haviam tornado mais 

obsoletas, por uma questão de escassez e saturação territorial, dificultando 

novas expansões. O novo salto de escala urbanística e arquitectónica dos 

projectos nestes locais procuram responder capazmente à questão, que surge 

de uma complexa estratificação social. 80 

  

                                                           
79 Guida D‟Itália. Milano ("Guida Rossa"). Milano : Touring Club Italiano, 2007. 
80 CORINNA MORANDI , "Milano. La grande trasformazione urbana", Marsilio, Venezia; pag.83. 
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O PROJECTO PARA UM MUSEU DIFUSO 

 

“… lo spazio è storia in continuo divenire. 

„Inseguire‟ lo spazio, fermare cioè ogni giorno 

precedente ha insegnato, escogitando le più variate e 

appropriate tecniche, questo è il compito dell‟ 

architetto vivo e questa é la „costante‟ che deve essere 

ricercata nelle forme architettoniche.” 

G. Michelucci 81 

 

 

A intenção do projecto 

 

Este é um projecto estratégico para o sistema cultural urbano que 

nasce e se desenvolve a partir do conceito de “museu difuso da cidade” e 

tem como pontos de referência itinerários temáticos concebidos como 

caminhos de descoberta da história dos Navigli de Milão. 

 

O projecto pretende salientar o papel da água e dos canais nos 

projectos da cidade, a sua profundidade histórica e a possibilidade de 

modernização das paisagens urbanas. 

 

O museu foi pensado para desenvolver um conjunto de actividades 

que utiliza meios e formas de comunicação diversas. Um espaço de discussão 

e reflexão, que pretende crescer e modificar-se, envolvendo a participação 

do público, mostrando-se capaz de estabelecer um diálogo activo com a 

sociedade presente. 

 

Através de uma inovadora infra-estrutura tecnológica que explora o 

potencial da rede, e um estruturado sistema informativo, o “Museu de Navigli” 

apresenta-se como um percurso contemporaneamente real e virtual, à 

                                                           
81 Giovanni Michelucci. Il progetto continuo, Aliena, Firenze 1992. In: Breshi, Alberto. I luoghi del sapere 

scientifico e tecnologico, a cura di Fredi Drugman. Torino : Rosenberg & Sellier, 1994. 
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procura dos vestígios dos canais e, à descoberta de um povo que construiu ao 

longo dos séculos a vida social, cultural e económica da cidade. 

 

Este museu é, portanto, um projecto estratégico para a cidade, para o 

seu sistema cultural e turístico. 

Um projecto que se propõe dar resposta ao crescente sentimento de 

necessidade de “identidade” e “propriedade”, apresentando pontos de vista, 

métodos e linguagens que, necessariamente se abrem ao intercambio e 

confronto com culturas diversas. 

 

Reler a história, interpretar os traços, repercorrer e reconstruir memórias 

torna-se um passo necessário para construir no tempo não um mapa, mas 

uma “biografia cultural” de Milão.  
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Local de intervenção: Naviglio Grande 

 

Zona com forte identidade histórica, com uma propriedade 

heterogénea, fragmentada e em estado de abandono. 

O Naviglio Grande é a primeira distribuição de água em Milão e 

Lombardia que datam do século XII e posteriormente melhorado para a 

navegação por Leonardo da Vinci. Foi o primeiro a ser realizado na Europa e é 

historicamente o canal mais importante de Milão e uma das grandes obras de 

engenharia realizadas desde o início da Idade Média na região da 

Lombardia. 

Entre os Navigli, aquele ao qual Leonardo da Vinci dedicou mais 

atenção foi o Naviglio Grande. 

Os canais existentes são um testemunho vivo daquilo que a água 

representou ao longo dos séculos para a história milanesa. 

O Naviglio Grande em Milão é um exemplo claro da riqueza 

 esquecida no tempo: há singulares palacetes, quintas, pontes de ferro, zonas 

de Pesca e igrejas de distintas épocas e estilos. 

 

 

 

61. Ortofotomapa referente ao 

Darsena e Naviglio Grande. 

 

62. Ortofotomapa referente ao 

Darsena, Naviglio grande e 

Naviglio Pavese. 

 

63. Ortofotograma referente ao 

Naviglio Grande e zona de 

intervenção projectual. 
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64. Implantação – escala 1:1000 

 
 

 

65. Perspectiva Naviglio 

 

66. Zona de intervenção – Perspectiva principal 
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Conceito do projecto 

 

O Museu surge como um elemento integrante ao longo do percurso 

pelo Naviglio. 

 

" (...) a Simetria surge a partir de uma apropriada 

harmonia das partes que compõem uma obra; surge 

também a partir da conveniência de cada uma das 

partes por separado, em relação ao conjunto de toda 

a estrutura (...) " 

Vitruvio 82 

 

 

 

67. Esquema: A relação do Navigli com a 

envolvente. 

 

68. Esquema: A separação das margens cria o 

percurso. 

 

 

 

69. Esquema: materialização do conceito 

 

 

 

 

70. Esquema: rebatimento das formas. 

 

 

                                                           
82  Vitruvio. Los Diez libros de Arquitectura, pg. 69 
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A tridimensionalidade do espaço surge através de um padrão 

geométrico, modular. As formas arquitectónicas são criadas com o auxílio de 

normas estéticas e princípios reguladores da proporção áurea – rectângulo de 

ouro. 

“ (…) a beleza resultará da forma e da 

correspondência do todo, com relação às várias 

partes, das partes com relação a cada uma, e destas 

novamente com relação ao todo; que a estrutura 

possa parecer um corpo inteiro e completo, onde 

cada membro está de acordo com os outros e todos 

são necessários para compor aquilo a que se pretende 

dar forma (…). ” 

Andrea Palladio 83 

 

 
 

 

71. Imagem esquemática: rectângulo de ouro. 

 

72. Imagem esquemática: rectângulo de ouro. 

 

 

 

73. Imagem esquemática: rectângulo de ouro. 

 

74. Imagem esquemática: rectângulo de ouro. 

 

 

 

Este ritmo geométrico materializa-se em jogos de cubos / subtracção; 

Vazio / cheio. A dupla presença como matéria e espaço, definem a sua 

condição. Cada limite é ele mesmo um espaço expositivo. 

                                                           
83  Andrea Palladio. Os quatro livros de arquitectura, Livro I, Capítulo 1. 
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Os jogos de composição e de luz dos cubos e dos vazios permitem a 

criação de um diálogo entre pisos. 

 

 

 

75. Imagem esquemática: Formação dos espaços. 

 

 

Os visitantes são o elemento chave para o desenvolvimento da 

arquitectura. Particularmente na zona expositiva, é importante captar a 

atenção do público. Esta foi criada por meio da organização dos espaços, 

através da interacção de luz e forma. Neste sentido, tornou-se fundamental 

considerar os binómios forma – função, espaço – evento e público – privado.  

 

“Pensar um museu como narrativa espacial 

desloca o foco da forma-imagem para as conexões 

visuais e espaciais. Os recortes nos pisos-tetos, as 

circulações verticais (…), as fronteiras dentro-fora (…), 

são elementos construtivos que podem por meio das 

(des)conexões que estabelecem mais que alterar a 

forma do edifício, transformar sua topologia, isto é, as 

relações espaciais estruturais como, por exemplo, as 

(des)continuidades, características espaciais 

proprioceptivas.” 

David Sperling 84 

 

 

 

 

 

                                                           
84  David Sperling. As arquiteturas de museus contemporâneos como agentes no sistema da arte. 

[consultado em 23- 07-2010] Online: http://forumpermanente.incubadora.fapesp.br/portal/.painel 

/artigos/document.2005-03-14.6817880600. 

http://forumpermanente.incubadora.fapesp.br/portal/.painel
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Espaço Público  /  Espaço Privado  /  Percurso Público 

 

 

 

76. Imagem esquemática: Piso -1. 

 

77. Esquema: Piso 0. 

 

 

 

78. Imagem esquemática: Piso 1. 

 

79. Imagem esquemática: Piso 2. 
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Distribuição Funcional 

 

Na arquitectura do museu, assumiu forte relevância a reflexão sobre as 

suas necessidades funcionais, privilegiando o contacto entre arte e público. 

Neste sentido, o projecto caracteriza-se pela procura de: 

- Espaços amplos e luminosos que confinem várias actividades que se 

propõem explorar o mundo da informação = comunicação + tecnologia. 

- Projecção do espaço para fora do seu local físico. 

- Utilização de recursos audiovisuais ; produção de materiais e pesquisa 

em novas tecnologias de informação e comunicação multimédia. 

- Obra mais estruturada pelos sistemas de circulação. 

- Soluções estruturais capazes de preconizar formas simples, de modo a 

permitir que o edifício possa reagir às transformações necessárias, quer 

tecnológicas, quer de uso. 

- “Áreas em aberto” - lugares onde a sociedade ensaia novas formas de 

utilização de espaço público. 

 

O edifício está dividido em 4 pisos: 

Piso -1. – Instalações Sanitárias, Anfiteatro aberto e zona administrativa. 

Piso 0. – Entrada principal, átrio e uma área polivalente com bookshop. 

É um espaço amplo que conduz os visitantes a zonas mais pequenas. 

Piso 1. – Área expositiva principal. 

Piso 2. – Área expositiva principal.   

 

 

80. Imagem esquemática das vias de água de Milão, 1497. 

 

 
 
 

Piso 2. 

 

 
Piso 1. 

 

 
Piso 0. 

 

 
Piso -1. 
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81. Museo Diffuso di Naviglio (Planta de Cobertura)  
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82. Museo Diffuso di Naviglio ( Planta do Piso -1)             83. Museo Diffuso di Naviglio (Planta do Piso 0) 
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84. Museo Diffuso di Naviglio (Planta do Piso 1)               85. Museo Diffuso di Naviglio (Planta do Piso 2) 

1
. 
R

e
c

e
p

ç
ã

o
 /

 H
a

ll 
  
2

. 
B

e
n

g
a

le
ir
o

  
 3

. 
V

e
st

iá
ri
o

  
 4

. 
W

C
  
 5

. 
Z
o

n
a

 M
u

lt
im

é
d

ia
  
 6

. 
Z
o

n
a

 T
é

c
n

ic
a

  
 7

. 
E
le

v
a

d
o

r 
  
8

. 
E
le

v
a

d
o

r 
M

o
n

ta
-c

a
rg

a
s 

  
9

. 
Z
o

n
a

 E
x
p

o
si

ti
v

a
  
 1

0
. 

A
u

d
it
ó

ri
o

 

 

  
  
  

 E
sc

a
la

 1
:2

5
0
 

 



 

88 
 

 

 

86. Corte A A‟   
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87. Corte B B‟  
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88. Corte C C‟  89. Corte D D‟    Escala 1:250 

 

 

 

  



 

91 
 

 

90. Alçado Este  
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91. Alçado Oeste  
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O Percurso Expositivo 

 

O percurso da visita é a explicação de uma viagem mental. É a 

tradução física do pensamento que está na base do tema e envolve os 

sentidos. Poder-se-á dizer quer o sucesso da exposição é, em grande parte, 

determinado pela eficácia da sua comunicação.  

 

O Museu Diffuso dos Navigli apresenta-se explicado num percurso 

segundo uma sequência cronológica de evolução. 

 

 

 

92. Imagem esquemática do percurso expositivo. Piso 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. Imagem esquemática do percurso expositivo. Piso 2. 
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Sala expositiva 01 

Tema  Evolução da Cidade e dos Navigli 

Conceito  Tela holográfica 

Material  Mapa 

 

 

94. Corte. 

 

95. Perspectiva 1. (Render) 

 

96. Perspectiva 2. (Render) 

 

 

 

Sala expositiva 02 

Tema A construção dos Navigli 

Conceito Exposição perimetral 

Material Fotografia, recriação de objectos 3D, vídeo   

 

 

97. Planta. 

 

 

98. Corte 

 

 

99. Perspectiva. (Render) 
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Sala expositiva 03 

Tema  Vias de transporte, os barcos dos Navigli (evolução) 

Conceito  Exposição perimetral 

Material  Fotografia, recriação de objectos 3D, vídeo  

 

 

100. Planta. 

 

101. Corte. 

 

102. Perspectiva. (Render) 

 

 

 

Sala expositiva 04 

Tema Viver os Navigli 

Conceito Exposição perimetral 

Material Fotografia, recriação de objectos 3D, vídeo  

 

 

103. Planta. 

 

104. Corte. 

 

105. Perspectiva. (Render) 
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Sala expositiva 05 

Tema O percurso dos Navigli 

Conceito Percurso de Barco  

Material Video 3D 

 

 

106. Planta. 

 

107. Corte. 

 

108. Perspectiva. (Render) 

 

 

 

Sala expositiva 06 

Tema O futuro da cidade de Milão e dos Navigli 

Conceito Mapa evolutivo da cidade 

Material vídeo 3D 

 

 

109. Planta. 

 

110. Corte. 

 

111. Perspectiva. (Render) 
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Sala expositiva 07 

Tema O que aprendeste no Museu? 

Conceito Jogo didáctico através do pavimento 

Material Pavimento sensível que se ilumina e projecta imagens, em resposta aos movimentos das pessoas. 

 

 

112. Pavimento  

 

113. Pavimento.  

 

114. Pavimento 

 

 

 

Sala expositiva 08 

Tema Uma nova visão para a cidade. 

Conceito Espaço de descanso com mobiliário informativo  

Material Bancos com sistema multimédia. 

 

 

115. Banco Multimédia. 

 

116. Perspectiva 1. (Render) 
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117. Museu Diffuso. (Maqueta 

escala 1:200) 

 

118. Museu Diffuso. (Maqueta escala 1:200) 

 

119. Museu Diffuso. 

(Maqueta escala 1:200) 

 

 

 

120. Museu Diffuso. (Maqueta escala 1:100) 

 

121. Museu Diffuso. (Maqueta escala 1:100) 

 

 

 

122. Museu Diffuso. (Maqueta escala 1:100) 

 

123. Museu Diffuso. (Maqueta escala 

1:100) 
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Ao longo do percurso histórico pela cidade, foram criados pontos 

informativos que permitem aprofundar o conteúdo do itinerário. Estes, estão 

estrategicamente colocados nos locais onde outrora existiram os quatro 

restantes Navigli. São como pequenos museus que funcionam como elos 

informativos que se complementam no “museu central”, criando uma relação 

interactiva com o “todo”. São pontos de partida para um percurso físico e 

intelectual externo. 

 

 

124. Planta de localização dos Cubos Informativos. 

 

 

125. Desenho dos Cubos informativos. 

 

126. Cubo Informativo. (Render) 

 

 

127. Fotomontagem do Cubo na Piazza Sempione. 
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O resultado é o projecto de um museu para a cidade de Milão onde 

está expressamente refutada a distinção entre “interno” e “externo”, no 

sentido de um continuum espacial, e esclarecido que os conteúdos não são 

definidos, nem pela limitação física ou dimensional, nem por um campo 

profissional específico, mas que a organização do espaço deverá ser 

entendida como um completo acto qualitativo (“essencial”) de atribuição de 

sentidos e significados, após se terem identificado as componentes 

quantitativas (“substanciais”) e contextuais (“circunstanciais”). 

 

Esta é a nova visão do Museu da Cidade, um museu em constante 

progresso, que se expande e fortalece numa lógica de museu que se difunde 

e participa. Um museu que redescobre e restaura o sentido dos lugares e 

objectos, desenvolvimento não só novos códigos de orientação para as áreas 

urbanas, mas actuando, também, com um forte sentido de cidadania e 

coesão social. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÃO 
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O museu mudou. Está em contínua transformação. O depósito estéril de 

objectos e bens, com aspecto pouco convidativo e pouco dinâmico, visitado 

apenas por estudiosos e especialistas, não faz mais sentido. É-lhe conferido, 

agora, uma nova conceituação e credibilidade, revelando-se funcional, 

capaz de organizar acções de unificação, protecção e fruição dos bens nele 

contidos. 

É também o lugar de várias definições, que demandam “um equilíbrio 

sempre provisório, mas possível, entre casos que parecem inconciliáveis: 

conservação e uso, segurança e acessibilidade, descontextualização e 

reconstextualização, distância e familiaridade, interpretação e experiência”. 85 

 

Esta nova óptica surge em consequência das transformações iniciadas 

pela cada vez maior tomada de consciência e sensibilização das 

comunidades, pela importância e interesse gerado em torno do conceito de 

bens culturais e de património, num contexto social, político e económico. 

Assim, a projecção do museu na sociedade e no meio onde se insere, é 

cada vez maior, desempenhando um forte papel activo no desenvolvimento 

social, educacional e científico. O maior e melhor conhecimento destas 

matérias provocou o aumento da procura cultural por parte dos mais variados 

públicos, com novas exigências e níveis culturais diversos, e expressando a 

necessidade de fruição dos bens. Este enorme potencial para a inovação e o 

ambiente imersivo, criam perspectivas de evolução excepcional que visam 

valorizar o património cultural. 

Esta é uma nova era, de definições, de novas riquezas culturais que 

visam a criação de novas experiências e sensibilidades através de estimulantes 

intelectuais de “usabilidade”. O Museu, é agora um instrumento mais 

polivalente: um lugar físico e virtual, um serviço, um lugar de reunião e 

encontro. Tem, ainda, várias funções: atender às demandas e responder às 

mudanças da sociedade, conservação dos objectos e da memória, 

exposição, promoção cultural e comunicação, oportunidade económica. 

                                                           
85 Francesca Dal Molin. id. 
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Por tudo isto, acolhe cada vez mais as novas tecnologias nas diversas 

áreas de operação. As tecnologias em rede usadas nos museus, permitem, a 

conectividade de transmissão multidinâmica.  

O museu difuso não entende as novas tecnologias apenas como um 

meio inovador de apresentação de um produto para o público, mas também 

como factor de alteração do próprio conceito de museu casual e estático. É 

um tipo de museu interactivo, interligado e multimedial, concebido como um 

espaço culturalmente vibrante que interage com o real e o virtual. 

A vivência virtual dos espaços é um estímulo e uma preparação para o 

contacto real com os percursos abordados. A partir do hipotético percurso 

experimental, o visitante envolve-se de uma forma mais intensa. O passeio 

virtual não é um substituto do real mas visa complementar, oferecendo uma 

variedade de instrumentos para comunicar os temas propostos, num diálogo 

entre tecnologia e tradição. O uso da tecnologia 3D pode ser concebido para 

reconstruir o ambiente perdido, antes da visita real pelo que existe na 

actualidade desse espaço. 

O pressuposto básico é oferecer aos visitantes a oportunidade de 

pesquisa no território, no contexto real onde ainda é possível encontrar 

vestígios da história, ligada a um centro de interpretação. 

 

A cidade e as suas forças, os espaços e as pessoas que lhes dão vida, 

não se definem de uma só vez, mas estão sujeitos a uma interacção e um 

equilíbrio em contínua mudança de forças, onde o território é o verdadeiro 

museu da história, da natureza e dos homens. 

O património de identidade, histórico e cultural e o meio ambiente é 

considerado o recurso com o qual se promove o desenvolvimento económico 

e a competitividade das zonas urbanas, aumentando a capacidade atractiva 

e de lazer para os seus visitantes e utilizadores. 

 

Assim, poder-se-á afirmar que o êxito de um museu de cidade está 

ligado às possibilidades de participação colectiva que os seus projectos 

permitem, ao mesmo tempo em que deve estar consolidado no exercício 

sistemático da cidadania. 
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Um museu deste tipo deve conciliar-se numa dinâmica museológica 

que não desenvolva as suas actividades isoladamente. Ao contrário, deve 

envolver-se com as questões da cidade e tratá-las como factos museais. 

 

Nestes jogos onde a memória está entrelaçada com o futuro, a 

estaticidade encontra o dinamismo. Todas estas actividades contribuem para 

a mesma finalidade, ou seja, a transmissão às gerações da importância que o 

património traz consigo. 

 

Assim, conceber e realizar um museu traduz-se, num acto de conferir ao 

espaço um significado particular, uma consagração a um património através 

da sua valorização, exposição e vivência. 

É um acto que deve ter a capacidade de unificar linguagens, clarificar 

os conceitos e facilitar a interacção com os espaços e os bens.86 

 

A realização desta dissertação permitiu potenciar o questionamento e a 

reflexão pessoal e crítica, que estimula o aprofundamento e a consolidação 

de aspectos teóricos, práticos e técnicos, e conduzem ao desejo de criar 

projectos inovadores mas aplicáveis. 

 

 

 

  

                                                           
86 Luisa Rogado. Apendice: Version Portugaise de la Série sur L'Exposition. Cadernos de Museologia. Centro 

de Estudos de Socio-Museologia , Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2009, Vol. 31. 
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