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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo a análise da atual exposição de longa
duração do Museu Histórico do Instituto Butantan (MH), com enfoque no estudo
de sua expografia e do espaço físico que a abriga. A partir do contato com a
edificação e projeto expográfico atuais, da conversa com educadores e
colaboradores e de uma breve revisão bibliográfica sobre o tema, pretendemos
propor soluções tanto para seu projeto arquitetônico quanto para a expografia,
suprindo as necessidades encontradas e tornando o espaço expositivo mais
coerente, atraente e acessível.
Palavras-chave: Expografia; Exposição; Museu Histórico; Instituto Butantan;
Patrimônio; Arquitetura; Arquitetura de Museus.

ABSTRACT
This research aims to analyze the current long-term exhibition of Butantan
Institute’s History Museum, focusing on the study of its exhibition design project
and the historic building where it is located. Through this study, in association
with interviews conducted with the museum staff and a brief bibliographic
review, it is expected the conception of a new exhibition design for the History
Museum at the end - a project which meets the Museum’s needs and that could
improve its environment by making it more pleasant and accessible.
Keywords: Exhibition Design; Exhibition; History Museum; Butantan Institute;
Patrimony; Architecture; Museum Architecture.
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1. Introdução
O Instituto Butantan é amplamente conhecido, tanto em contexto
nacional quanto internacional, como uma instituição tradicionalmente vinculada
à promoção da saúde e do bem-estar, tendo iniciado suas atividades a partir da
necessidade da produção de soro antipestoso, em virtude de um surto de peste
bubônica que atingiu o porto de Santos no ano de 1899 (BENCHIMOL;
TEIXEIRA, 1993; TEIXEIRA, 2001). No decorrer dos anos, além de se
estabelecer como uma instituição de referência na área de pesquisa e na
produção de diversos tipos de soros e vacinas, o Butantan também consolidou
seu papel no campo da divulgação científica e no âmbito cultural ao oferecer
cursos especializados para graduandos, pós-graduandos e pesquisadores
(ALMEIDA, 1995) e pela ação educativa desenvolvida nos quatro museus por
ele administrados: o Museu Biológico, o Museu Histórico, o Museu de
Microbiologia e o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, tendo sido este último
vinculado ao Instituto em 2010.
O MH, inaugurado em 1981, surge como um espaço voltado à
preservação da memória do Instituto Butantan, dando ênfase à trajetória da
instituição e à evolução da própria ciência durante o século XX. A edificação
que o abriga foi construída no ano de sua inauguração e é uma reconstituição
do local que abrigou o primeiro laboratório do Instituto Serumtherápico, onde
foram produzidas as primeiras ampolas de soro antipestoso em 1901
(TEIXEIRA, 2001). Este laboratório contava também com uma cocheira, na
qual ficavam abrigados os cavalos utilizados pelos cientistas para a produção
de medicamentos. Devido às suas funções originais, a edificação apresentava
diversas particularidades como piso irregular com sulcos para escoamento de
água e dejetos dos animais, baias para abrigá-los, janelas sem fechamentos
com folha de vidro, entre outros detalhes.
Com o intuito de reproduzir com a maior exatidão possível os aspectos
originais desse laboratório para, assim, “mostrar, sobretudo aos jovens, que
neste prédio simples, adaptado de um telheiro e de uma cocheira, Vital Brazil
produziu o soro e a vacina antipestosa, pesquisou e produziu soros
antipeçonhentos, com isso salvando vidas e elevando o nome da ciência
brasileira.” (MACHADO, 1981, p. 4), a edificação construída a partir dos
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elementos remanescentes encontrados manteve essas características. Essa
escolha projetual, que por um lado cumpre a função desejada pelos
idealizadores do MH – a de reproduzir fielmente o espaço como este era
originalmente, através da criação de um cenário – acaba gerando diversos
empecilhos para que a edificação cumpra sua função museológica atual.
Apesar das dificuldades encontradas na ocupação do edifício, o MH se
mantém aberto ao público desde 1981, tendo ampliado sua exposição através
dos anos e estabelecido um sólido setor educativo, hoje motriz de suas
atividades. No entanto, é irrefutável a necessidade de adequação estrutural
que o museu apresenta, seja do ponto de vista da revisão de seu projeto
expográfico quanto da requalificação de sua edificação – uma adequação que
torne a sua exposição mais compreensível e que permita uma experiência
agradável no museu para que, assim, ele possa cumprir seus objetivos de
maneira eficaz.
2. Objetivos
Tendo em vista os problemas projetuais e estruturais encontrados na
edificação,

que

dificultam

o

pleno

desenvolvimento

das

atividades

museológicas e educacionais que ela sedia, e dada a importância da
preservação deste espaço cultural, este trabalho tem como objetivo revisar e
adequar o projeto expográfico do MH. A partir da elaboração de propostas para
a reabilitação do edifício histórico que o abriga e da revisão de sua exposição,
pretendemos adequá-lo às necessidades encontradas.
Esperamos que o projeto proposto possa aumentar a qualidade da
exposição e de seu aproveitamento pelo público a partir da adequação de suas
legendas e comunicação visual, mobiliário expositivo e disposição do acervo
exposto, e também através da requalificação da edificação, visando um projeto
luminotécnico mais eficiente, maior conforto térmico, adaptações para torná-la
acessível, melhorias para promover a fluidez no espaço, entre outros.
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3. Metodologia
O desenvolvimento desta pesquisa se dará a partir da execução das
seguintes etapas:
I.

Revisão bibliográfica, com o intuito de explorar a história do
Instituto Butantan e do MH, de rever conceitos técnicos e teóricos
sobre o desenvolvimento de projetos expográficos, entre outras
questões levantadas durante o desenvolvimento da pesquisa;

II.

Análise do MH através de entrevistas com funcionários, buscando
explorar a vivência daqueles que utilizam o espaço com
frequência, e do estudo técnico de suas instalações, utilizando
tanto

fontes

bibliográficas

(como

projetos

arquitetônicos

existentes e o plano diretor do Instituto) como a observação in
loco da edificação;
III.

Formulação de um diagnóstico a partir dos dados obtidos para
que, assim, possamos propor soluções que supram todas as
necessidades encontradas, nos permitindo aproveitar ao máximo
toda a potencialidade do acervo do MH e da edificação histórica
que o abriga.

4. O Museu Histórico do Instituto Butantan
Como descrito na Introdução, o MH é um dos quatro museus integrantes
do Centro de Desenvolvimento Cultural do Instituto Butantan, do qual fazem
parte também a Biblioteca, o Núcleo de Documentação, o Núcleo de
Produções Técnicas, o Núcleo de Difusão do Conhecimento e o Núcleo de
Suporte Operacional (DECRETO Nº 55.315, 2010). Estes museus e diferentes
núcleos existentes no Instituto têm em comum a função de resgatar e
conservar os diversos documentos, livros, objetos e demais itens que tenham
importância para a preservação da memória da instituição, e têm como objetivo
primário o desenvolvimento de atividades de caráter cultural, educacional e de
divulgação científica, sendo instrumentos essenciais para a conexão do
Butantan com o público externo.
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Figura 1: Fachada atual do Museu Histórico do Instituto Butantan.
Fonte: Raisa Reis, 2018.

Apesar de todos os museus do Instituto estarem atualmente vinculados
ao Centro de Desenvolvimento Cultural e de apresentarem atribuições bem
definidas, cada um deles surgiu em uma determinada época e a partir de certos
objetivos, o que define em grande parte suas narrativas expositivas, o caráter
de suas ações educativas e suas conformações no espaço. Assim, para
podermos ter uma visão mais ampla e completa a respeito do MH e de suas
atividades, iremos explorar a sua história, abordando sua origem e trajetória
para, em seguida, analisarmos sua exposição atual através do diálogo com
funcionários do museu e da avaliação de seu espaço físico.
4.1.

Origem do Museu Histórico
O MH foi inaugurado em 1981, ano em que o Instituto Butantan

completou 80 anos de existência. Diversos eventos marcaram a
comemoração do 80º aniversário do instituto, como o seu tombamento
em nível estadual pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de
São Paulo), além da realização de diversos cursos, palestras e
congressos (MACHADO, 1981).
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Apesar da inauguração do MH ter ocorrido apenas em 1981, a
ideia de criá-lo surge anteriormente, em 19781, quando resquícios do
piso e de parte da alvenaria de uma parede, supostamente pertencentes
à edificação que abrigou o primeiro laboratório do Butantan, foram
encontrados após a demolição de uma antiga coelheira (CANTER, 2005;
MACHADO, 1981; MONTEIRO, 2017). Em Museu Histórico: origem e
memória, o pesquisador Henrique Moisés Canter discorre sobre como o
local no qual o museu seria implantado foi encontrado, e como este
acontecimento foi decisivo para a consolidação da ideia de estabelecêlo:
Quando da remoção de antigas coelheiras, localizou-se o piso, o
alicerce e uma das paredes originais do que se acreditava ser o
primeiro laboratório em que Vital Brazil iniciara os seus trabalhos na
então Fazenda Butantan e que fora demolido em 1928. Entrevistas
com antigos funcionários e análise de fotografias possibilitaram, com
auxílio de um arquiteto, o dimensionamento correto do que fora
aquela edificação. Surgia ali a ideia da criação de um Museu
Histórico. (CANTER, 2005, p. 65)

A dedução de que esses vestígios encontrados pertenciam ao
antigo laboratório de Vital Brazil ocorreu através da identificação das
técnicas e características construtivas utilizadas – “alvenaria de tijolos
assentados com argamassa de argila e areia – técnica construtiva e
materiais populares e econômicos, muito comuns no final do século 19 e
início do 20.” (MONTEIRO, 2017, p. 35) – e da análise de fotografias e
documentos da época.

1

Existem divergências em relação ao ano em que os resquícios do antigo laboratório
foram encontrados. No Guia de Arquitetura Butantan (2017) temos a informação de
que os remanescentes da construção foram descobertos em 1978, enquanto no
Relatório de Atividades do Instituto Butantan (Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de
Documentação) referente aos anos de 1979 a 1982, há em um mesmo texto duas
datas diferentes para esta descoberta: final do ano de 1980 e início de 1981. No
entanto, a primeira referência à possibilidade da criação de um Museu Histórico no
Instituto aparece no Relatório Anual de 1978, no qual se relata a execução de um
“levantamento de material de caráter histórico do Instituto com a finalidade de
constituir futuramente o ‘Museu Histórico do Instituto Butantan’”.
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Figura 2: Edificação original demolida em 1928, que abrigou o primeiro laboratório do
Instituto Butantan. Fonte: Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação, 2018.

Figura 3: Resquícios do laboratório encontrados após a demolição da antiga coelheira,
que serviram de base para a sua reconstrução. Fonte: Acervo do Instituto
Butantan/Núcleo de Documentação, 2018.

Tendo chegado à conclusão de que aqueles eram realmente os
remanescentes da antiga cocheira-laboratório utilizada no início do
século XX, a diretoria da época decidiu reconstruir a edificação a partir
destes resquícios e destiná-la a abrigar o futuro MH. O projeto
arquitetônico foi realizado pelo arquiteto Osmar Mammini, que além de
utilizar a fonte documental reunida como referência para a obra também
contou com os relatos de antigos funcionários do Instituto para concebêla (MONTEIRO, 2017). A partir do material coletado pôde-se reproduzir
o edifício, caracterizado por dois galpões, ambos de alvenaria de tijolos
autoportantes2, com cobertura de duas águas3 e estrutura de madeira,
2

Alvenaria autoportante é um sistema construtivo no qual os tijolos têm função estrutural,
dispensando o uso de vigas e pilares. Usualmente é executada em construções mais simples,
com poucos pavimentos.
3
O termo “água” é utilizado dentro da construção civil para se referir a cada uma das
superfícies inclinadas da cobertura, que segue de sua estrutura central até sua beirada.
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suportando telhas de cerâmica sem o uso de forro. No galpão maior,
local que originalmente abrigou a cocheira, foi reproduzido o piso de
tijoleira com sulcos centrais, destinados ao escoamento de água e
dejetos dos cavalos, enquanto no galpão menor, local que abrigava o
laboratório de Vital Brazil, adotou-se o piso de cimento queimado. Ao
analisarmos as antigas imagens utilizadas como referência para o
projeto de 1981 podemos observar que nem todas as características
construtivas originais foram reproduzidas, como no caso do piso do
galpão menor – através da fotografia da parte interna do antigo
laboratório, podemos observar que o revestimento utilizado em seu piso
era de ladrilhos hidráulicos – e no caso da cobertura executada – o
telhado original apresentava forro de madeira. Não há relatos
disponíveis que expliquem o porquê essas escolhas foram feitas, mas
pode-se deduzir que elas tenham sido tomadas com o objetivo de
diminuir os custos com a obra e para torná-la mais simples e, portanto,
mais rápida de ser executada – afinal, o projeto do MH foi concluído em
apenas 10 semanas4.

Figura 4: Fotografia do interior do laboratório de Vital Brazil, utilizada como referência
durante a reconstrução da edificação. Nela podemos reparar no revestimento de
ladrilho hidráulico utilizado no piso e na presença de forro na cobertura. Fonte: Acervo
do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação, 2018.

4

Dado obtido no Relatório de Atividades do Instituto Butantan, referente aos anos de 1979 a
1982, período em que Bruno Soerensen foi diretor da instituição. Fonte: Acervo do Instituto
Butantan/Núcleo de documentação, 2018.
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A expografia e a curadoria da futura exposição ficaram sob a
responsabilidade de alguns profissionais contratados pelo Butantan,
entre eles os historiadores Marlene Suano e Ulpiano Bezerra de
Meneses, o arquiteto Julio Abe Wakahara e a historiadora Jandira Lopes
de Oliveira, que viria a ser diretora do Museu de Saúde Pública Emílio
Ribas alguns anos depois (DE SENNE; URZUA, 2010). Este grupo,
reunido para assessorar a Comissão do Museu Histórico5 na elaboração
da exposição que o ocuparia, segue a ideia originalmente proposta pela
Diretoria do Instituto que era a de reproduzir o primeiro laboratório do
Butantan da maneira mais fiel possível, criando um ambiente
semelhante a um cenário. De acordo com entrevistas conduzidas tanto
com o arquiteto Osmar Mammini quanto com a historiadora Jandira
Lopes de Oliveira, os itens que iriam integrar a exposição do MH e que
viriam a compor o seu acervo museológico foram sendo reunidos de
maneira informal e sem o estabelecimento de muitos critérios para sua
seleção – a Comissão do Museu Histórico, assim como os seus
colaboradores, entravam em contato direto com diferentes laboratórios e
setores do Instituto Butantan, coletando itens antigos e considerados
relevantes para a representação da história da instituição. Muitos dos
objetos encontrados careciam de informações a respeito de sua origem,
suas funções e período de utilização, o que não permitia a concretização
de uma exposição com legendas completas, que apresentassem textos
informativos sobre as peças.
A partir dos itens coletados, que incluíam equipamentos
científicos usados em laboratórios, desde vidrarias e balanças até
microscópios e centrífugas, mobiliário, máquinas de escrever e
calculadoras, e utilizando as fotos do interior da antiga edificação como
base para a reprodução dos ambientes, foi montada a primeira
exposição do MH. O galpão menor foi idealizado como uma reprodução
do antigo laboratório de Vital Brazil (Sala Laboratório), enquanto o maior
5

No editorial da edição das Memórias do Instituto Butantan de 1981, Jesus Carlos Machado
fala sobre o estabelecimento da Comissão do Museu Histórico pelo então diretor do Instituto
Butantan, Bruno Soerensen Cardozo, que a constituiu para estudar sua localização e realizar a
implantação do MH.
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reproduziu o ambiente de uma cocheira, com a implantação de baias
para cavalos e suportes para feno nas paredes, além do próprio piso
irregular (Sala Cocheira). Como material de apoio para a exposição
foram elaborados painéis contendo fotos históricas e textos que narram
a origem do Instituto Butantan, suas principais atividades através dos
anos e sua importância para a ciência nacional.

Figura 5: Interior do Museu Histórico em 1981 – Sala Cocheira. Fonte: Arquivo do
Instituto Butantan/Núcleo de Documentação, 2018.

Figura 6: Interior do Museu Histórico em 1981 – Sala Laboratório. Fonte: Arquivo do
Instituto Butantan/Núcleo de Documentação, 2018.

Assim, o MH foi inaugurado em 11 de junho de 1981. A diretoria
da época realizou o que havia planejado: abrir o Museu no ano de
comemoração do aniversário de 80 anos do Instituto, reproduzindo o
ambiente de seu primeiro laboratório. No entanto, a escolha de
reconstruir a edificação a partir de suas características originais, sem a
preocupação de adaptá-la à sua nova função museológica, gerou
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diversos problemas em sua ocupação, desde a dificuldade em preservar
o acervo museológico de maneira ideal até em oferecer aos usuários do
museu um espaço confortável e acessível, questões que iremos discutir
mais a fundo no próximo item.
4.2.

Análise da Expografia Atual
Ao revisitarmos a origem do MH, foi possível entendermos o

contexto no qual ele foi criado e qual propósito seus idealizadores
desejavam dar à exposição - que ela fosse uma reprodução do primeiro
laboratório da instituição e que, com a ajuda de textos e materiais de
apoio, contasse a sua história, destacando a importância da pesquisa e
do trabalho desenvolvidos no Instituto Butantan.
Ao olharmos para o MH e para a sua exposição atual, podemos
observar algumas dessas características originais que permanecem
presentes, sejam elas determinadas pela própria estrutura de seu
edifício, seja pela configuração da exposição em seu espaço ou pelo
acervo que se encontra exposto. Adaptações foram realizadas ao longo
desses anos, incluindo o estabelecimento de um setor educativo, que
modificou muito a dinâmica do museu e a apreensão daquilo que está
exposto pelo público. No entanto, diversas questões expográficas
continuam sem soluções, assim como vários problemas estruturais da
edificação, que nunca esteve completamente apta para abrigar seu
acervo e a receber o público de maneira adequada.
Assim, neste capítulo, iremos discorrer a respeito da expografia
atual do MH, analisando suas principais características, incluindo pontos
negativos e potenciais a serem explorados. Em uma primeira parte,
daremos enfoque à experiência e às observações realizadas pela equipe
que atua diariamente no MH, incluindo educadores e coordenadores,
através da condução de entrevistas e de posterior análise das mesmas.
Em segundo lugar, partiremos para um estudo mais específico
relacionado às características estruturais do museu, analisando seu
projeto expográfico e a edificação que o abriga de maneira mais
detalhada.
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4.2.1. Entrevista com os funcionários do MH
Os educadores, estagiários e demais funcionários do MH
estão diariamente inseridos em seu espaço expográfico e se
encontram em constante contato com o público. Devido a essa
profunda compreensão a respeito da exposição e da receptividade
dos visitantes a ela, conhecer a visão desses profissionais é
essencial para o aprofundamento do conhecimento sobre os
aspectos positivos e negativos do espaço expositivo do MH e pode
contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimento de um projeto
que supra da maneira mais completa possível as necessidades do
museu.
Constatado isso, decidimos realizar entrevistas de caráter
qualitativo com os funcionários do MH, com o intuito de registrar suas
impressões a respeito da atual exposição, suas sugestões para a
melhoria do espaço e demais comentários sobre suas experiências
no ambiente expositivo. Através da análise dos dados obtidos,
poderemos chegar a uma conclusão a respeito de quais são as
questões mais urgentes a serem resolvidas na exposição, quais são
suas limitações e potencialidades e quais soluções seriam mais
adequadas às necessidades daqueles que utilizam o espaço.
Os questionários foram elaborados em conjunto com a aluna
de

especialização

Anna

Sofia

Meyer

França,

que

também

desenvolve sua pesquisa no MH. Nossas perguntas se dividiram em
dois eixos principais, vinculados à temática específica de nossos
estudos: expografia e curadoria. Devido a sua extensão, as
entrevistas completas encontram-se em anexo à monografia (Anexo
1), sendo apresentada a seguir apenas a análise das respostas
obtidas, com o destaque de alguns de seus trechos. As entrevistas
foram realizadas com quatro membros da equipe (três educadores e
com a diretora do MH) e foram conduzidas dentro do museu, para
que a conexão entre as questões propostas e o ambiente em análise
fosse facilitada.
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Ao analisarmos as respostas obtidas podemos notar que as
críticas apresentadas ao museu, muito diversas entre si, estão, de
modo geral, relacionadas a dois aspectos mais amplos: à edificação
e ao acervo exposto. Em relação ao edifício, os entrevistados citaram
questões como:
•

A ausência de forro para a cobertura que, além de prejudicar o
conforto térmico do espaço, permite a entrada de sujidades
prejudiciais ao acervo e, eventualmente, a entrada de água em
dias de chuvas fortes:
“Até o próprio forro que não tem aqui, que acho que ajudaria
bastante, porque quando chove ou tem vento entra muita poeira,
muita sujeira dentro do museu (...)”
Entrevista com Osvaldo Sant’Anna Junior
“Seria muito bom a gente ter forro. Não sei se vocês estavam na
última reunião que, nesse final de semana teve um vendaval, eu
cheguei aqui no domingo e estava a exposição inteira cheia de terra e
folhas (...)”
Entrevista com Gabriela Bassan Piedade

Figura 7: Estrutura que compõe a cobertura da Sala Cocheira. Devido
à ausência de forro, podemos enxergar as telhas utilizadas. Fonte:
Raisa Reis, 2018.
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•

O piso irregular da Sala Cocheira, que gera instabilidade ao
acervo que está disposto sobre ele, além de ser um empecilho ao
deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida - desde
cadeirantes, idosos e enfermos até crianças, pessoas com
carrinhos de bebê ou crianças de colo:
“(...) A questão do piso da primeira sala ser irregular atrapalha um
pouco, as pessoas tropeçam e dificulta também a expografia, porque
você não pode colocar certas coisas senão elas vão ficar tortas e
tudo mais. Então acaba que na primeira sala fica tudo nas laterais.”
Entrevista com Adriana Mortara Almeida

Figura 8: Piso irregular que reveste a Sala Cocheira. Nessa imagem
podemos observar os sulcos centrais, originalmente destinados ao
escoamento de água e dejetos dos animais. Fonte: Raisa Reis, 2018.

Figura 9: Detalhes do local onde alguns dos painéis informativos do
Museu Histórico estão localizados. Nota-se a instabilidade gerada
pelo piso irregular. Fonte: Raisa Reis, 2018.
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•

A falta de nivelamento entre os pisos das duas salas do museu, o
que também prejudica a mobilidade no ambiente:

Figura 10: Trecho de conexão entre as Salas Cocheira e Laboratório
do Museu Histórico. A conexão entre os diferentes níveis se dá
através da rampa de acesso. Fonte: Raisa Reis. 2018.

•

O tipo de piso adotado na Sala Laboratório (cimento queimado
com acabamento brilhante), que reflete a luz de maneira
excessiva, gerando desconforto visual aos visitantes e aos
funcionários:

Figura 11: Piso de cimento queimado utilizado na Sala Laboratório.
Por ter acabamento brilhante, a luz que incide sobre ele através das
aberturas reflete excessivamente, gerando desconforto aos usuários.
Fonte: Raisa Reis, 2018.
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•

A falta de esquadrias e fechamentos que permitam a instalação
de um sistema de climatização artificial no museu - muitas das
janelas utilizadas nas laterais da edificação têm folhas fixas, que
não permitem a vedação total do ambiente para a instalação de
um sistema de refrigeração e nem a sua total abertura para a
circulação de ar no ambiente. Há também janelas nas fachadas
frontal e posterior do edifício, compostas por duas folhas móveis
de madeira maciça, que bloqueiam totalmente a entrada de luz
caso

sejam

fechadas.

Também

não

há

elementos

para

fechamento no corredor existente entre as duas salas do MH (ver
figura 10):
“Tem outra questão também que é a questão do conforto ambiental,
quando está frio fica muito frio, as pessoas tendem a sair rápido (...) e
no calor as pessoas também não ficam muito tempo aqui, porque é
muito abafado, e isso também vai influenciar na atuação das pessoas
que estão trabalhando aqui.”
Entrevista com Juliane Quinteiro Novo

Figura 12: Detalhe da esquadria utilizada na Sala Cocheira. Fonte:
Raisa Reis, 2018.

•

Iluminação artificial insuficiente e pouco direcionada às peças em
exposição e excesso de iluminação natural (em particular na Sala
Laboratório, devido ao tipo de esquadria utilizado):
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“(…) Quando não tem sol, ela (a Sala Laboratório) é super escura,
muito escura, então alguns objetos não dá quase pra ver. (…) E ao
mesmo tempo, em alguns períodos do ano, inverno/outono, bate sol
diretamente daquelas janelas pra dentro do Museu. Isso (…), tanto
pra preservação dos objetos, porque bate o sol e esquenta, o objeto
dilata, etc, quanto pra conforto dos visitantes mesmo.”
Entrevista com Gabriela Bassan Piedade

•

Ausência de banheiros abertos ao público, bancos para descanso
e outros equipamentos que tornem o ambiente mais convidativo e
confortável aos visitantes:
“A questão das facilidades pro público, então a gente não tem um
sanitário próximo e eu acho que é uma questão ruim. A gente sabe
que o conforto do público é muito importante. A gente tem esses
bancos aqui na primeira sala, não tem banco pra sentar na segunda
sala.”
Entrevista com Adriana Mortara Almeida

•

Espaço reduzido para a recepção e para o acolhimento de
grupos:
“Tem um pouco essa questão também de entrada e saída, o espaço
da recepção é bastante improvisado, que a gente fez, ele também
poderia ser bem melhor.”
Entrevista com Adriana Mortara Almeida
“(...) a recepção, ela não atende bem quem trabalha aqui e o público
porque ela é esteticamente também amontoada, ela não foi
pensada... A gente foi conseguindo coisas e foi colocando. O público
também percebe, a primeira que eles veem é a recepção cheia de
coisa: uma mesa grande, computador, a torre em cima, um balcão já
bem gasto.”
Entrevista com Juliane Quinteiro Novo
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Figura 13: Espaço destinado à recepção dentro do Museu Histórico.
Fonte: Raisa Reis, 2018.

•

Acessibilidade reduzida ou ineficiente:
“A gente não tem acessibilidade, é quase nulo aqui, esse piso já
mostra isso na primeira sala, que é bem complicado trabalhar se
alguém tem uma dificuldade de locomoção, de visão também, é um
problema.”
Entrevista com Gabriela Bassan Piedade

“Aquela rampa, ela tá dentro das configurações legais, da inclinação,
mas como ela é paralela à entrada da porta, ela acaba gerando uma
certa dificuldade. Mas ela funciona. E ela não tem corrimão, que
talvez fosse uma coisa que teria que completar (...).”
Entrevista com Adriana Mortara Almeida
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Figura 14: Rampa que conecta as duas salas do Museu Histórico.
Fonte: Raisa Reis.

•

Presença de patologias em trechos da alvenaria, relacionadas à
umidade excessiva em alguns locais:
“(...) Essa parede que vocês estão encostadas (parede da porta de
saída da segunda sala), quando chove entra água, escorre água,
parece um cano estourado, entendeu?”
Entrevista com Osvaldo Sant’Anna Junior
“(...) Pela questão de temperatura e tudo mais, mas esse não tem
contra piso, por ele ter sido feito às pressas. Tanto é que tem
umidade nas paredes, não sei se vocês chegaram a ver, mas têm uns
focos de umidade perto do ovoscópio, a parede tá dissolvendo.”
Entrevista com Gabriela Bassan Piedade

Figura 15: Sinais de umidade se destacam no revestimento de alguns
trechos dos fechamentos em alvenaria do Museu Histórico. Fonte:
Raisa Reis, 2018.
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•

Localização das portas de acesso e saída do museu:
“(...) pelo fato da pessoa entrar e já ver praticamente a porta de
saída... Existe uma tendência das pessoas em escapulir. (...) as
pessoas quando veem uma porta elas têm a tendência a sair, e acho
que aqui tem essa questão.”
Entrevista com Adriana Mortara Almeida
“Vou falar sobre a permanência do público: o público fica muito pouco
aqui, e um dos motivos que vejo é a própria estrutura do museu,
porque ele é um corredor. Então a pessoa entra pela primeira porta e
já vê a saída (...).”
Entrevista com Juliane Quinteiro Novo

Daquilo que foi citado pelos entrevistados em relação ao
acervo em exposição, e que são pontos que se relacionam com
questões relevantes para o projeto expográfico, podemos
destacar:
•

A repetição excessiva de objetos iguais ou muito semelhantes,
que gera um ambiente visualmente poluído e pouco agradável
(principalmente na Sala Laboratório):
“Eu acho que tem muita coisa que não precisava estar aqui, por
exemplo, a gente tem acredito que em média 5 a 6 balanças... Sendo
que a gente não trabalha essas 5 a 6 balanças, entendeu?”
Entrevista com Osvaldo Sant’Anna Junior
“Objetos duplicados, triplicados, multiplicados, porque eu não vejo
muita necessidade atual.”
Entrevista com Juliane Quinteiro Novo

•

Críticas ao “Dois em Um”6 devido à sua grande dimensão:
“A meu ver eu também não gosto do 2 em 1. Eu entendo que ele é
um objeto, uma estratégia que pode trazer bastante informações mas

6

O chamado “Dois em Um” é um mobiliário expositivo do Museu Histórico que abriga
informações (textos e fotos) a respeito da história do Instituto Butantan, seus Museus e seu
patrimônio edificado.
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(...) todas essas informações poderiam estar passando num totem ou
numa televisão (...)”
Entrevista com Osvaldo Sant’Anna Junior
“(...) eu acho que não precisava estar aqui, o dois em um, eu não sei
(...). Ele porta muita informação, ele é um armário legal pra você
colocar, às vezes até objetos, documentos, ele dialoga com alguns
visitantes... Alguns visitantes param nele para ver, mas ele é muito
grande para o espaço que ele está.”
Entrevista com Juliane Quinteiro Novo

Figura 16: Móvel “Dois em Um” do Museu Histórico. Fonte: Raisa
Reis, 2018.

•

Falta de elementos visuais ou espaciais que demonstrem
claramente quais são os objetos em exposição dentro do museu
(entre mobiliários adequados, legendas, luzes direcionais, entre
outros), o que prejudica a mensagem transmitida ao público e
também a segurança do acervo:
“A expografia não ajuda, você não tem luzes direcionadas, legendas
que dialoguem com o visitante, seja por meio da estética ou seja por
meio do diálogo (…). Então não existe algo que direcione o visitante
aqui. Então ele entra, fica pouco tempo e aí sai sem entender o que
que é esse espaço.”
Entrevista com Juliane Quinteiro Novo
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•

Falta de informações a respeito de certas peças presentes no
museu, como o tanque situado na Sala Cocheira:
“Tem objeto que nós temos poucas informações, então ele não
dialoga com o visitante, e o educador não tem informação para
trabalhar com ele. Então não faz sentido estar na exposição se não
tem informação sobre aquilo.”
Entrevista com Juliane Quinteiro Novo

Figura 17: Tanque que integra o espaço expositivo da Sala Cocheira.
Ele foi feito durante a reconstrução do Museu, mas não se sabe ao
certo se ele realmente existia na edificação original. Fonte: Raisa
Reis, 2018.

•

A disposição de peças sobre outros objetos musealizados, o que
pode ser prejudicial ao acervo:
“(...) a questão do mobiliário, isso vale pras escrivaninhas que
também são objetos da exposição, que é coleção, mas que vira um
móvel expográfico e aí, pra mim, se é um objeto do acervo não teria
que ter uma coisa em cima dele, porque tem algumas coisas que
pesam pra caramba.”
Entrevista com Gabriela Bassan Piedade
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Figura 18: Exemplo de mobiliário integrante do acervo em exposição
no Museu Histórico, que funciona como mobiliário expositivo para
outras peças. Fonte: Raisa Reis, 2018.

•

Falta de clareza no percurso expositivo do MH, o que gera ruídos
na comunicação com o público e não permite que o objetivo da
exposição seja alcançado:

“Falta um quadro, falta uma parte na exposição que faça com que o
prédio se insira do diálogo da exposição, porque ele só se insere no
discurso didático (…) na conversa que ela vai entender que aqui era o
primeiro espaço de pesquisa e produção do Butantan, que é o que se
propõe o museu, então ele não está atingindo seu primeiro objetivo
(grifo nosso).”
Entrevista com Juliane Quinteiro Novo

Ao analisarmos os pontos críticos apontados pelos
membros da equipe podemos perceber que muitas das
dificuldades enfrentadas diariamente pelos usuários do MH são
decorrentes de problemas estruturais da edificação: ausência de
forro em sua cobertura; falta de esquadrias adequadas e de
climatização; piso irregular e desnível entre suas duas salas.
Alguns problemas resultam dessas falhas estruturais, como: a
alta incidência de luz natural em alguns ambientes; o desconforto
térmico; a presença de umidade excessiva em trechos da
alvenaria. Outras questões apresentadas encontram-se mais
conectadas ao projeto expográfico em si, como: acúmulo de
objetos em exposição em espaços muito limitados, muitas vezes
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com repetição de peças; falta de mobiliário adequado para expor
parte do acervo - como cadeiras e escrivaninhas que estão
dispostas diretamente no piso, o que não deixa claro ao público
que aqueles objetos são parte da exposição e não devem ser
utilizados; uso de peças do acervo como suporte expográfico para
outros objetos, o que pode gerar danos a elas; falta de
informações e legendas em parte dos objetos em exposição;
ausência de um projeto luminotécnico adequado, que destaque o
acervo; falta de um percurso expositivo claro, que forneça uma
narrativa coerente à exposição. Algumas das dificuldades
encontradas na expografia, como a disposição das peças e
painéis que estão na Sala Cocheira, também são decorrentes de
questões estruturais – nesse caso resultam da presença do piso
irregular, que não é uma superfície estável e adequada para
suportar esses objetos.
As situações diárias vividas pelos funcionários e suas
observações a respeito delas permitiram que percebêssemos
com maior clareza o quanto o espaço que abriga uma exposição
é determinante para sua realização, para a preservação do
acervo, para seu maior aproveitamento por todos aqueles que a
frequentam – visitantes ou não - e para que a mensagem
transmitida por ela seja a idealizada pela instituição. Ao longo dos
anos, a equipe do MH adotou estratégias que auxiliaram na
superação de limitações físicas impostas pela edificação –
instalando a rampa de acesso entre as duas salas do museu, por
exemplo (Figura 14) – e de determinados problemas existentes
no projeto expográfico (que também abrangem a questão de
acessibilidade,

além

de

comunicação

visual,

projeto

luminotécnico, entre outros) através da reformulação de legendas
e instalação de sinalizações internas, da adoção de QR Codes7
7

Sigla para Quick Response Code (Código de resposta rápida, em tradução livre). “(...) é um
código de barras no formato 2D escaneado pela maioria dos aparelhos celulares com câmera
fotográfica. Esse código, após a decodificação, revela um trecho de texto, um link e/ou um link
que irá redirecionar o acesso ao conteúdo publicado em um site.” (BARBOSA; REIS, 2014)
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para alguns itens da exposição, do desenvolvimento de um
carrinho para práticas educativas acessíveis8 e da criação de
outras atividades de divulgação científica e educação, que
auxiliam na efetividade da mensagem transmitida pelo MH.
Mesmo assim, percebemos através das falas dos entrevistados
que essas limitações não foram totalmente superadas e que
mudanças mais efetivas são necessárias para que a exposição
atinja seu ideal.

Figura 19: Carrinho acessível do Museu Histórico. Fonte: Museu Histórico do
Instituto Butantan, 2015.

No próximo item, nos aprofundaremos nas questões
apontadas pelos entrevistados através de uma breve análise
espacial do MH, na qual discutiremos a situação da edificação, os
problemas inerentes à maneira como ela foi concebida e o seu
projeto expográfico, fornecendo algumas comparações com
outras exposições e refletindo sobre essas questões.

8

O carrinho acessível é um equipamento que reúne materiais multissensoriais, e tem como
foco o atendimento de visitantes com deficiências visuais. O Museu de Microbiologia, em
parceria com a Fundação Dorina Nowill, foi responsável pelo desenvolvimento do primeiro
carrinho do Butantan através de um projeto financiado pela FAPESP/Fundação Vitae.
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4.2.2. Estudo do espaço – comparações e reflexões
“Na concepção de uma exposição, o local que a abriga é
elemento dado, condicionante, e sempre vai influenciar no
resultado final.”
(Bebel Abreu)

Em sua dissertação de mestrado, a arquiteta Bebel Abreu
discorre sobre a importância da arquitetura e da configuração do
espaço que abriga uma exposição, ressaltando o quanto esses
elementos são determinantes para o seu desenvolvimento e
resultado final. O MH, como pudemos observar nos itens
anteriores, não se afasta dessa regra – a configuração de sua
exposição

está

diretamente

relacionada

às

características

construtivas e projetuais de seu ambiente. Muitas dessas
características representam, no entanto, empecilhos para que se
chegue a um resultado final satisfatório.
Neste item, iremos discorrer brevemente a respeito da
edificação que abriga o MH a partir de duas questões que tornam
sua ocupação mais complexa: o fato deste edifício ser a
reprodução de um espaço que originalmente cumpria uma função
totalmente distinta da qual ele exerce atualmente e pelo fato dele
ser tombado. Tendo esses dois pontos postos, iremos apresentar
exemplos de soluções adotadas em museus que apresentam os
mesmos tipos de limitação e demonstrar que é possível superálas.
Como apontamos anteriormente, o edifício no qual o MH foi
implantado é uma reconstrução do ambiente que abrigou o
primeiro laboratório do Instituto Butantan. O projeto executado em
1981 partiu da premissa de que a nova edificação deveria ser o
mais

fiel

possível

à

original,

preservando

características

construtivas que não são as mais adequadas para a implantação
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de um museu (ver item 4). Por mais que adaptações tenham sido
feitas ao longo dos anos de atividade do MH, nenhuma delas
supriu de maneira completa essas limitações que, por serem
estruturais, demandam grandes investimentos, desde gastos
financeiros até de tempo. Pelo edifício ser também um patrimônio
tombado, o processo de adaptação dele torna-se ainda mais
complexo, pois costuma-se partir do princípio de que suas
características originais devam ser preservadas a qualquer custo.
No entanto, adotaremos neste estudo a ideia de que um bem
tombado não é necessariamente um bem congelado – o
tombamento de um bem visa “preservar e evitar que venham a
ser destruídos bens de valor histórico, arquitetônico, ambiental,
afetivo, dentre outros, com o uso de legislação específica”
(GABRIELY, 2007, p. 64), mas adaptações necessárias que
visem a manutenção da edificação, a salvaguarda adequada do
acervo que ela abriga e o acesso universal ao espaço são, além
de permitidas, desejáveis. A respeito de intervenções em
patrimônios edificados, Diniz (2014) fala de possíveis soluções
formais:

“(...) reconstruir o edifício mantendo ou não a função arquitetônica
original ou

ainda

consolidar

a

estrutura

e

utilizar

materiais

contemporâneos que permitam a visualização da obra ao mesmo
tempo em que protejam, interrompendo o processo de degradação ao
momento da nova intervenção.” (DINIZ, 2014, p. 5)

Ao analisarmos o caso do MH, percebemos que a sua
reconstrução não seguiu de maneira efetiva nenhuma dessas
possíveis soluções: optou-se por manter a estrutura formal do
antigo laboratório do Instituto, porém sem adaptá-la à nova função
do

edifício;

elementos

possivelmente

remanescentes

da

construção original – parte do piso de tijolos e da alvenaria –
foram mantidos, porém sem a adoção de soluções projetuais que
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visassem sua proteção e que impedissem um processo de
degradação acelerado.
Existem diversos exemplos de museus e centros culturais
que estão sediados em edifícios tombados e que encontraram
diferentes maneiras de solucionar sua expografia e de adaptar
seus projetos arquitetônicos sem descaracterizar ou prejudicar a
integridade dos imóveis, permitindo a visualização de sua
estrutura original preservada e ao mesmo tempo a protegendo
contra

degradações

excessivas.

Para

exemplificar

essas

possíveis soluções, utilizamos como referência dois museus
paulistanos: o Museu da Energia de São Paulo e a Pinacoteca do
Estado de São Paulo.

Museu da Energia de São Paulo

Localizado no bairro dos Campos Elíseos, na cidade de
São Paulo, o Museu da Energia está sediado em um antigo
palacete do final do século XIX que pertenceu originalmente a
Henrique Santos Dumont. O edifício teve diversos usos antes de
chegar às mãos da Fundação Energia e Saneamento em 2001,
que ali implantou o museu e a sua sede (MUSEU DA ENERGIA
DE SÃO PAULO, 2019). A edificação, que não apresentava
soluções de acessibilidade devido à época em que foi construída,
era originalmente uma residência unifamiliar, o que a dotava de
características não compatíveis com o uso público e que estavam
distantes de suprir as necessidades de um museu. Para que
ocorresse a sua implantação o imóvel passou por um projeto de
reabilitação conduzido entre 2001 e 2005, o que possibilitou a
adaptação do edifício – foram instaladas rampas de acesso em
sua entrada e elevadores entre os pavimentos, além da
adaptação de sanitários e da instalação de outros equipamentos
para o público.
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Figura 20: Rampas de acesso ao Museu da Energia de São Paulo. Fonte:
São Paulo Antiga, 2018.

O projeto expográfico da mostra de longa duração do
museu, desenvolvido pelo escritório do arquiteto Álvaro Razuk,
também levou em consideração a preservação o imóvel tombado,
adotando painéis e bases de apoio que impedem que peças
sejam fixadas diretamente nas paredes ou lajes. Esses painéis
também permitem que legendas, textos informativos e demais
conteúdos escritos sejam disponibilizados ao público sem que
seja necessário fixa-los diretamente na alvenaria ou dispô-los
sobre os objetos em exposição.

Figura 21: Um dos painéis adotados no projeto expográfico sustenta o
peso dos objetos em exposição, distribuindo seu peso de maneira mais
uniforme na alvenaria. Fonte: Raisa Reis, 2018.
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Figura 22: Peças em exposição dispostas sobre base de apoio que, além
de deixar claro ao público que as peças fazem parte do acervo, não as
deixa em contato direto com o assoalho. Fonte: Raisa Reis, 2018.

Pinacoteca do Estado de São Paulo

O projeto conduzido na Pinacoteca do Estado de São
Paulo é uma referência usual quando falamos sobre reabilitação
de bens edificados tombados. Realizado pelo arquiteto Paulo
Mendes da Rocha em 1993, a requalificação buscou adequar a
edificação - originalmente projetada pelo escritório do arquiteto
Ramos de Azevedo para abrigar o Liceu de Artes e Ofícios no
final do século XIX - ao uso como museu (DINIZ, 2014). O
arquiteto optou por não alterar a planta original do edifício, criando
novos fluxos através da instalação de passarelas metálicas – o
uso de um material totalmente distinto daqueles utilizados na
construção original é proposital, deixando claro o que faz parte da
nova intervenção no ambiente. Este mesmo material metálico foi
utilizado na confecção dos elevadores e escadas de acesso entre
os pavimentos.
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Figura 23: Passarelas metálicas instaladas após o projeto de reabilitação criam
novos fluxos sem alterar a planta original. Fonte: ArchDaily, 2015.

Visando

proporcionar

condições

adequadas

para

a

climatização do ambiente “claraboias de estrutura metálica e
vidros foram instaladas para proteger os vazios” (DINIZ, 2014, p.
10). A intervenção também manteve a alvenaria de tijolos
expostos, sem finalizá-la, o que deu destaque à história da
edificação, que nunca teve seu projeto original finalizado.

Figura 24: Parte das claraboias em estrutura metálica adotadas no projeto de
reabilitação da Pinacoteca. Fonte: ArchDaily, 2015.
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Ao analisarmos tanto o projeto realizado no Museu da
Energia como o projeto de Paulo Mendes da Rocha para a
Pinacoteca do Estado, percebemos que é possível promover a
reabilitação de edificações tombadas de maneira criativa e
eficiente, sem que haja a descaracterização de seus elementos
construtivos originais. Pelo contrário - através de um projeto bem
executado, pode-se dar destaque ao edifício e às suas
características particulares, além de preservá-lo de maneira mais
efetiva.
4.3.

Diagnóstico
A partir da pesquisa realizada e de todas as informações

coletadas – dados históricos relativos ao MH e ao Instituto Butantan,
entrevistas aplicadas aos funcionários do museu e análise de projetos de
reabilitação conduzidos em outras instituições – podemos chegar a
algumas conclusões a respeito da situação atual do museu, tanto em
relação às condições de sua edificação quanto em relação ao seu
projeto expográfico.
O MH surgiu como um espaço dedicado à preservação da
memória institucional do Butantan. Responsável pela idealização do
projeto do museu, a diretoria da época optou por reconstruir o antigo
laboratório de Vital Brazil a partir de remanescentes encontrados (ver
Item 4.1). Esse projeto de reconstrução, no entanto, não levou em
consideração a nova função que a edificação exerceria. Mais do que um
cenário, a edificação é a reprodução praticamente exata do que o antigo
laboratório e cocheira foram no início do século XX, principalmente em
seus aspectos estruturais (dado que não há precisão quanto à
configuração

interna

de

seus

ambientes).

Essas

características

construtivas – ausência de forro na estrutura da cobertura, esquadrias
que não permitem uma vedação adequada do ambiente, piso com
desníveis e irregularidades, ausência de contra piso, escassez de
iluminação artificial, entre outros – não são adequadas para um edifício
destinado a abrigar um acervo museológico e, na época de sua
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implantação, a equipe responsável pelo projeto não se preocupou em
solucionar essas questões. Houve o reconhecimento do valor patrimonial
dos remanescentes construtivos encontrados (trecho do antigo piso de
tijolos na Sala Cocheira), o que resultou em sua preservação no
ambiente – no entanto, nenhum tipo de estrutura que visasse sua
conservação efetiva foi implantado, o que permite que ele seja
diretamente pisoteado por aqueles que entram no MH.
Em relação ao projeto expográfico, notamos que as dificuldades
encontradas para sua implantação e consequente eficiência da
exposição

estão

diretamente

conectadas

às

características

da

edificação. O piso de tijolos da Sala Cocheira é uma questão
fundamental: seu formato irregular gera instabilidade para os objetos que
estão dispostos sobre ele e limita a área utilizada do ambiente. Assim, a
Sala Laboratório, que apresenta uma área mais limitada, acaba
recebendo uma quantidade muito maior de acervo, o que deixa o
ambiente visualmente poluído e prejudica a fruição dentro do museu. A
ausência de forro também gera dificuldades para a expografia ao limitar
as possibilidades de implantação de um projeto luminotécnico adequado.
Há também a questão da acessibilidade dentro do MH que, apesar de
ter passado por melhorias ao decorrer dos anos, ainda não é completa –
o que está diretamente associado às questões estruturais da edificação.
Concluímos que para que possa haver a formulação de um novo
projeto expográfico para o MH, que supra as necessidades encontradas
e viabilize uma exposição que possa ser mais bem vivenciada pelo
público, é necessário, antes de qualquer coisa, que haja uma adequação
da edificação que abriga o museu. Assim, no item a seguir, iremos
finalizar nosso estudo com a apresentação de propostas que visem a
reabilitação do MH e, a partir desse espaço readequado, propor
soluções para a sua expografia.
5. Conclusão
Neste item, com o objetivo de finalizar o estudo conduzido, iremos nos
focar na apresentação de sugestões para a reabilitação do edifício que abriga o
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MH e para a elaboração de um novo projeto expográfico. Essas sugestões
serão desenvolvidas de acordo com as necessidades encontradas durante a
análise do histórico e da situação atual do museu, visando à solução das
dificuldades existentes, a preservação adequada de seu edifício e de seu
acervo e um melhor aproveitamento do ambiente. Iremos dividi-las em duas
categorias: edificação e expografia. As propostas relativas ao novo projeto
expográfico serão desenvolvidas considerando a realização prévia do projeto
para reabilitação do edifício.
Edificação

Figura 25: Planta baixa do atual edifício do MH (sem escala). Fonte: Núcleo de
Arquitetura e Urbanismo do Instituto Butantan, 2018.

Como já discutimos em itens anteriores, a edificação que abriga o MH
apresenta diversos pontos críticos a serem solucionados. Tendo a análise
realizada como ponto de partida, nessa seção iremos listar uma série de
sugestões para a sua reabilitação, focando na resolução de problemas
apontados e na preservação tanto do patrimônio edificado quanto do acervo
que ele abriga.
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•

Implantação de piso elevado na Sala Cocheira
Ao considerarmos que parte do piso de tijolos presente na Sala

Cocheira é um resquício da edificação original demolida em 1928,
entendemos sua conservação como algo essencial ao projeto de
reabilitação do prédio. Para que ele seja preservado da maneira mais
eficiente possível, sem agressões excessivas que acelerem sua
degradação, o ideal é que haja a implantação de um piso elevado no
ambiente, pelo qual os usuários do MH possam circular sem que haja
contato direto com o piso de tijolos.
Dentre os possíveis materiais a serem adotados na confecção do
piso elevado, consideramos que o material metálico é o mais adequado. A
escolha desse material justifica-se por diversos motivos, dentre eles pela
possibilidade de reversão do projeto executado, pela distinção clara
daquilo que é original do que é novo, pelo baixo impacto sobre a
construção a ser preservada, pela economia e facilidade em sua
execução:
“As estruturas metálicas têm considerável aplicabilidade
quando utilizadas em intervenções de edificações preexistentes,
principalmente as de cunho histórico e caráter preservativo, pois
possibilitam a reversibilidade, ou seja, a substituição das peças em
uma futura obra. Além disso, a linguagem arquitetônica do aço
estabelece o contraste entre o antigo e o contemporâneo,
preservando a autenticidade da obra. A presença do aço, devido a
sua alta resistência, também viabiliza estruturas mais leves, o que se
mostra interessante ao lidar com estruturas já existentes e que,
muitas vezes, apresentam restrições quanto ao carregamento. Além
disso, as estruturas metálicas e os sistemas industrializados
possibilitam economia de material, alívio das cargas, possibilidade de
modulação, padronização dos componentes, facilidade de montagem,
escoramento e transporte e, consequentemente torna a construção
mais ágil e eficiente.” (MORAES; RIBEIRO, 2010, p. 1)

Para que o piso original permaneça visível e possa cumprir sua
função educativa no ambiente, sugerimos também que o piso elevado
apresente janelas didáticas em determinados trechos, além de um

40

desenho adequado que permita a manutenção das estruturas das baias
de madeira e do tanque d’água, itens importantes para a caracterização
do ambiente.

Figura 26: Croqui de estudo para a implantação de um piso elevado na Sala
Cocheira. Fonte: Raisa Reis, 2019.

•

Adequação do piso – Sala Laboratório
Como foi possível observar em nossa pesquisa, a equipe

responsável pela reconstrução do edifício do MH optou por utilizar
cimento queimado com acabamento brilhante na confecção do piso da
Sala Laboratório. Os registros existentes sobre o projeto não deixam claro
o porquê dessa escolha, levando em consideração que a intenção do
Instituto Butantan era reproduzir de maneira fiel o antigo laboratório e que
a única foto encontrada de seu interior mostre que o piso utilizado na
época era o ladrilho hidráulico (ver figura 4).
A partir da análise dos relatos dos funcionários do MH e da visita
ao local, percebemos que o piso adotado não é o ideal para o ambiente
devido ao seu caráter reflexivo acentuado, que prejudica o conforto
ambiental de quem está na sala e atrapalhando a visualização dos
objetos em exposição. Uma possível alternativa seria a implantação do
ladrilho hidráulico no ambiente, seguindo a proposta original do projeto de
reconstrução de 1981, que era a de reproduzir fielmente o antigo
laboratório. No entanto, acreditamos que a adoção desse piso geraria
dúvidas aos visitantes, que poderiam acreditar que aquele piso é o
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original. Partindo dos mesmos princípios de restauro que foram adotados
no projeto de reabilitação da Pinacoteca de São Paulo, acreditamos que a
intervenção feita em edifícios históricos deve ser claramente identificável,
evitando reproduções anacrônicas. Assim, nossa sugestão é que o piso
metálico adotado na Sala Cocheira se estenda de maneira contínua à
Sala Laboratório, dessa maneira solucionando tanto a questão do
conforto ambiental quanto proporcionando o nivelamento entre os dois
ambientes.

•

Implantação de forro
A instalação do forro na cobertura do MH é essencial para a

resolução de diversos problemas levantados durante a pesquisa. Ao
adotá-lo será possível evitar a entrada excessiva de sujidades e de água
pluvial no ambiente interno; o forro irá proporcionar parte da vedação
necessária para a instalação de climatização artificial; ele fornecerá uma
maior base de apoio para a implantação de iluminação adequada.
Priorizando a regulação térmica do ambiente com o menor uso possível
de climatização artificial, sugerimos o uso de madeira para a confecção
do forro, considerando sua eficiência como isolante térmico.

Figura 27: Exemplo de cobertura com forro em madeira. Fonte: Hoffman
Telhados, 2019.
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•

Adequação de esquadrias e fechamentos
As atuais janelas e demais aberturas do MH representam, assim

como a ausência de forro, um empecilho à vedação ideal do ambiente e,
em alguns casos, não permitem a circulação de ar quando necessário.
Como foi apontado no item 4.2.1, as janelas da Sala Cocheira são
compostas por folhas translúcidas fixas que não permitem sua eventual
abertura, além de apresentarem frestas resultantes de uma má instalação
(ver figura 12). Já a Sala Laboratório tem janelas de folhas móveis em
madeira maciça, o que permite a sua abertura para que haja circulação de
ar quando necessário, mas que bloqueia totalmente a entrada de luz caso
estejam fechadas. Outro local no qual encontramos dificuldades relativas
a aberturas é o corredor central do edifício, um trecho de conexão entre
os dois ambientes do museu que, apesar de encontrar-se sob a cobertura
do edifício, tem suas laterais expostas devido à ausência de vedação
adequada (ver figura 10).
Como as janelas compõem as fachadas do MH, consideramos
que a manutenção de suas formas e dimensões é importante. Assim,
propomos que a sua estrutura seja restaurada e adequada quando
necessário – como no caso das janelas da Sala Cocheira que precisam
de folhas móveis que permitam sua eventual abertura e têm que estar
bem dimensionadas para vedar corretamente o ambiente – e que sua
linguagem seja mantida. Acreditamos que outras sugestões presentes
nesse item representam soluções para a questão da falta de luminosidade
gerada pelas janelas de folhas de madeira maciça da Sala Laboratório,
como a instalação de um projeto de iluminação adequado e de
climatização artificial, o que permite a sua manutenção no projeto. Em
relação ao corredor central do MH, sugerimos que no local dos portões
metálicos vazados existentes sejam instaladas portas de vidro nas
aberturas laterais. Esse material, além de permitir a vedação do ambiente
e a entrada de luminosidade, não geraria uma grande interferência nas
fachadas da edificação.
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•

Projeto luminotécnico
A partir da pesquisa realizada, concluímos que a iluminação atual

do MH é insuficiente para iluminar o ambiente de maneira adequada –
além de seus pontos de iluminação serem escassos, não há a presença
de luzes direcionais que destaquem o acervo exposto ou que tornem o
ambiente

mais

acolhedor,

o

que

torna

o

espaço

expositivo

excessivamente escuro em alguns trechos (como na Sala Laboratório) e
pouco atrativo.
A implementação do forro de madeira na cobertura do MH
facilitaria a instalação de um projeto luminotécnico mais completo ao
permitir uma maior área para fixação para luminárias e por esconder a
fiação elétrica, que ficaria exposta no caso de uma estrutura sem forro.
Assim, considerando a realização prévia do forro de madeira, sugerimos
a instalação de luminárias pendentes que iluminem o espaço de maneira
adequada e de acordo com as dimensões de cada ambiente. Sugerimos
também a adoção de luzes direcionais para as peças em exposição, em
adequação com o projeto expográfico. Um projeto de iluminação
adequado proporcionará um ambiente mais agradável e chamativo ao
público, permitirá uma melhor visualização do acervo exposto e trará
mais facilidade para a leitura de legendas e demais textos informativos
presentes na exposição.
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Figura 28: Modelo de luminária para ser utilizada nos ambientes expositivos do
MH. Esta luminária, utilizada no Museu da Energia de São Paulo, fornece uma
iluminação adequada ao ambiente com pé-direito elevado e comporta tanto
lâmpadas direcionais quando de iluminação mais difusa. Fonte: Raisa Reis,
2018.

•

Acessibilidade
“Para que os espaços culturais sejam plenamente
acessíveis, é necessário criar é adequar espaços,
serviços

e

produtos

que

promovam

oportunidades

equitativas para todos os públicos, independentemente da
condição

física,

comunicacional

e

intelectual

das

pessoas.”
(Viviane Sarraf)
Fornecer condições que permitam o acesso equitativo ao MH é
essencial para que o museu possa cumprir da maneira mais completa
possível sua função sociocultural. Acreditamos que as medidas de
acessibilidade ao museu devam estar conectadas às medidas
implantadas no Instituto Butantan como um todo, considerando que ele
está inserido no parque e que o acesso ao MH depende da chegada do
público até seu edifício. No entanto, devido ao recorte da pesquisa,
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iremos focar naquilo que pode ser implantado especificamente no
museu.
Os meios de acesso universal ao MH podem ser ampliados a
partir de diversas adaptações em seu ambiente. A instalação do piso
elevado sugerido já torna o ambiente mais acessível ao permitir que o
caminho seja mais estável e ao eliminar os desníveis entre as salas.
Para que a autonomia de locomoção no museu seja ampliada para
pessoas com deficiência visual, sugerimos a instalação de piso tátil ao
longo do percurso, que guie os visitantes pelo espaço expositivo.
Demais medidas para ampliação da acessibilidade serão exploradas nas
propostas relativas ao projeto expográfico.

Figura 29: Exemplo de piso tátil instalado em exposição - Museu da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo. Fonte: Raisa Reis, 2018.

Expografia
De acordo com Desvalées e Mairesse (2014), uma exposição tem a
função não apenas de “mostrar” o acervo ao público, mas também de
“comunicar”, ou seja, transmitir, a partir do conteúdo exibido, uma mensagem
que seja clara e coerente. Atualmente, a comunicação entre a exposição do
MH e o seu público depende muito da mediação de seus educadores e
estagiários, que suprem a falta de clareza narrativa do espaço expositivo.
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Acreditamos que um projeto expositivo adequado seja capaz de superar
parte dos ruídos existentes na comunicação entre o MH e o público,
fornecendo maior autonomia aos visitantes e possibilitando que a mensagem
transmitida pela exposição seja mais clara e que a experiência no museu seja
mais prazerosa. Assim, nessa seção iremos nos focar em sugestões para a
adequação do projeto expográfico do MH, considerando a adoção prévia das
propostas de reabilitação da edificação feitas anteriormente.

•

Mobiliário expositivo e sua disposição no espaço
A adoção de um mobiliário expositivo adequado é importante não

apenas para tornar o ambiente mais organizado e a exposição mais
atrativa, como também influencia diretamente na capacidade do museu
em preservar corretamente o acervo em exibição. No caso do MH, há
objetos musealizados dispostos diretamente sobre o piso – como as
escrivaninhas, cadeiras e os tubos de sangria – que, de acordo com os
relatos dos funcionários, são alvos constantes de assédio por parte do
público, que não os identifica como acervo. Também há a exibição de
peças como máquinas de escrever e antigas calculadoras, itens
pesados, dispostas sobre móveis que fazem parte do acervo, o que
pode danificá-los com o passar do tempo (figura 18).
A falta de padronização do mobiliário expositivo e o uso de
móveis que não foram desenvolvidos especificamente para essa função
também é fonte de desorganização no espaço e gera dificuldades para a
visualização de parte dos objetos em exposição – na Sala Laboratório
há vários objetos dispostos em móveis com portas de madeira e vidro
que não permitem uma boa visualização das peças, além de um armário
com porta de vidro azul fosco que não permite a visualização do que
está disposto dentro dele (figura 30).
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Figura 30: Móveis utilizados como mobiliário expositivo na Sala Laboratório que
não permitem uma visualização adequada dos objetos expostos. Fonte: Raisa
Reis, 2018.

Outro mobiliário expositivo que foi apontado pelos educadores do
MH como problemático foi o 2 em 1 – de acordo com seus relatos, o
móvel ocupa uma área excessiva da Sala Laboratório e seu conteúdo
poderia ser explorado de outra maneira, como em totens interativos ou
através de vídeos.
Assim, propomos que o mobiliário expositivo do MH seja
padronizado, estabelecendo uma mesma linguagem visual para todo o
museu. A visualização desimpedida dos objetos em exposição deve ser
priorizada, através do uso de prateleiras e nichos amplos que não criem
bloqueios visuais e com a adoção de iluminação direcional quando
necessário. Consideramos importante que as peças não sejam dispostas
diretamente no piso, podendo ser feito o uso de módulos expositivos
baixos nesses casos (ver figura 22).
Recomendamos que a disposição do mobiliário no espaço
expositivo priorize uma circulação fluída e acessível, permitindo espaços
adequados de passagem para todos os usuários. Para que não haja um
acúmulo de móveis de grandes dimensões em ambientes reduzidos,
indicamos que não sejam utilizados mobiliários como o 2 em 1 para a
exibição de textos e demais informações – nesse caso, propomos que
sejam adotados totens informativos, interativos ou não, que possibilitem
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o

acesso

a

grande

quantidade

de

informações

sem

causar

congestionamento no espaço expositivo.

Figura 31: Expografia do Museu da Imigração permite que muitos objetos
sejam dispostos sem interferência na área de circulação e permitindo sua total
visualização. Fonte: Raisa Reis, 2019.

Figura 32: Croqui de estudo para o novo projeto expográfico do MH. Fonte:
Raisa Reis, 2019.
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•

Comunicação visual e mídias
Neste tópico iremos explorar soluções para a comunicação visual

do MH – incluindo legendas, placas informativas, textos curatoriais e
educativos – visando propor elementos acessíveis e de fácil apreensão.
Também iremos abordar a possibilidade de expandir a diversidade de
mídias disponíveis no museu, com o intuito de dinamizar a exposição e
fornecer uma quantidade maior de informações ao público sem a
necessidade de ocupar uma área excessivamente extensa do MH.
Assim como ocorre com o mobiliário expositivo, as legendas dos
itens em exposição no MH não apresentam um padrão. Alguns objetos
apresentam legendas mais detalhadas, outros têm disponíveis apenas
os seus nomes e tantos outros sequer apresentam legenda. Elas estão
impressas em papel comum e dispostas em apoios de acrílico
diretamente sobre os objetos ou mobiliários expositivos, estão
disponíveis apenas em português e nem sempre estão em uma altura
acessível. Há poucas placas informativas disponíveis no museu – em
frente à sua fachada principal há um totem indicando que aquele local é
o MH e, dentro do edifício, há placas com informações a respeito das
regras do museu e indicando a saída – que, igualmente, não mantêm um
padrão visual.
O MH mantém diversos painéis informativos em sua exposição,
que fornecem grande quantidade de informação a respeito da história do
Instituto Butantan e das atividades nele desenvolvidas. Mesmo estando
um pouco desatualizados, a equipe do museu os considera importantes
para a condução de suas atividades educativas, além deles serem uma
fonte de informação para o público espontâneo. No entanto, mesmo
cumprindo uma função importante dentro do MH, esses painéis estão
dispostos de maneira irregular e há certa dificuldade identificar a
cronologia de suas informações.
Em relação às diferentes mídias disponíveis no MH podemos
destacar os QR Codes presentes na exposição, que fornecem
informações em áudio a respeito de determinados objetos, e os vídeos
em exibição na Sala Laboratório, que apresentam o funcionamento de
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três peças do acervo – o ovoscópio, a calculadora e a máquina de
escrever. O vídeo, colocado recentemente na exposição (2018), é um
grande atrativo para o público de acordo com a equipe do museu.
Nossa proposta é que a comunicação visual disponível no MH
seja padronizada, mantendo uma mesma linguagem e identidade visual
em toda a exposição. Sugerimos que as legendas sejam disponibilizadas
também em inglês e em braile, tornando seu conteúdo mais acessível, e
que elas não sejam apoiadas diretamente em peças do acervo – elas
podem ser dispostas sobre o mobiliário expositivo e, quando essa opção
não for possível, podem ser disponibilizadas em mobiliários informativos
verticais como os que são adotados na exposição A Pele Enferma, no
Museu da Faculdade de Medicina da USP (figura 33).

Figura 33: Legendas dispostas em placas verticais apoiadas no piso. Os planos
nos quais as legendas estão dispostas têm inclinação de 45 graus, o que
permite a disponibilidade das informações em braile. Fonte: Raisa Reis, 2018.

Em relação aos painéis do MH, sugerimos que haja uma
atualização do seu conteúdo e que as informações sejam dispostas em
uma ordem mais intuitiva no ambiente, facilitando a apreensão
cronológica dos acontecimentos históricos retratados. Uma ideia é que
seja disponibilizada uma linha do tempo na Sala Cocheira, que forneça
um panorama completo da história do Instituto Butantan e contextualize
as informações disponibilizadas na exposição.

51

A partir da observação da efetividade e do poder de atração dos
vídeos presentes na exposição, consideramos interessante a ampliação
da adoção de diferentes mídias no MH. Informações diversas a respeito
do acervo podem ser disponibilizadas em vídeo ou através de conteúdo
interativo, o que permitiria a remoção do 2 em 1 do espaço expositivo.
Considerações finais
A condução dessa pesquisa nos levou a um diagnóstico amplo a
respeito da situação atual do MH, o que nos permitiu refletir sobre a
complexidade dos espaços culturais e sobre a diversidade de aspectos
que podem influenciar a realização de suas atividades. A partir desse
diagnóstico foi possível apontar sugestões adequadas para resolução
das dificuldades encontradas, visando à reabilitação correta de uma
edificação patrimonializada e a melhoria de seu projeto expográfico.
Nosso desejo ao final desse estudo é que ele possa servir como base
para o desenvolvimento de um projeto de reabilitação efetivo para o MH,
fornecendo diretrizes para sua realização. Esperamos que, a partir do
desenvolvimento das propostas elaboradas, o museu se torne um
ambiente apto a abrigar de maneira mais eficiente todas as atividades
desenvolvidas por sua equipe, podendo cumprir plenamente sua função
como espaço de preservação da memória do Instituto Butantan.
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ANEXO 1
ENTREVISTAS COM OS FUNCIONÁRIOS DO MUSEU HISTÓRICO
1. Entrevista com Osvaldo Sant’Anna Júnior
Data: 8 de Novembro de 2018.
Idade: 32 anos
Formação: História
Tempo de trabalho no Museu Histórico: 6 anos
A. Expografia
(Raisa) De acordo com sua experiência no MH, você acha que as
características do projeto expográfico influenciam na transição e na
permanência dos visitantes no local? Se sim, de que maneira você acha
que essas questões poderiam ser solucionadas?
(Osvaldo) Essa pergunta é da atual expografia, certo? Então, eu acho que tem
uma influência direta sim, eu acho que já vi o museu de diferente formas ao
longo desses quase 7 anos que estou aqui o museu já passou por algumas
modificações expográficas com saídas de objetos e também inclusão de
objetos dentro do espaço expositivo; e a gente percebe que sim, tem uma
influência direta no tempo em que o visitante fica dentro do museu. Eu percebi
bastante isso principalmente com a retirado da representação da sangria na
primeira sala porque era o que mais chamava atenção do público na primeira
sala, então a galera ficava bastante tempo ali vendo a representação e se
apropriando das informações, da legenda daquele objeto e das placas que
estão relacionadas com aquele objeto, então agora a galera passa mais rápido
ali naquele espaço porque não tem mais essa representação. E aqui na
segunda sala, que antes era ao contrário, as pessoas simplesmente passavam,
com a inclusão de determinadas estratégias, como por exemplo os vídeos de
alguns objetos aqui do museu, a gente percebeu que o público passou a ficar
mais tempo dentro do museu, já “linkando” isso com a continuação dessa
pergunta eu acho muito importante, mesmo sendo um museu histórico, um
museu mais tradicional, ter essas estratégias de abordagem, principalmente
essas estratégias tecnológicas, a inclusão dessas questões de audiovisual eu
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acho que é muito importante, que o público, principalmente o público infantojuvenil passa a se apropriar mais do museu a partir dessas outras estratégias.
(R) Em relação com essas estantes, esses móveis, você acha que a
maneira que eles estão dispostos influencia nisso, na circulação das
pessoas?
(O) Na circulação eu acho que não... Acho que influencia na questão de
apropriação. Eu acho que na apropriação do espaço ela acaba influenciando
mais. Principalmente porque as pessoas não veem esses móveis como objetos
históricos, então elas têm outra relação, mas na circulação física das pessoas
eu, no meu olhar, eu acredito que não.
(R) Durante sua atuação no MH, de que maneira a edificação na qual ele
se encontra limitou sua performance profissional ou a eficiência das
atividades por você desenvolvidas?
(O) Eu acho que se comparado com os outros dois museus a gente está em
vantagem. Porque nós temos duas salas, a gente tem dois espaços distintos,
esses dois espaços são abertos, tanto um quanto outro tem porta de entrada e
saída, então eu acredito que ele só contribuiu... mas o que dificulta eu acho
que é por exemplo essa questão da climatização porque a gente percebe que
em períodos muito quentes é difícil atender grupos ou públicos aqui dentro do
museu, justamente por conta dessa não permanência... o espaço fica
insuportável, fica muito quente, as pessoas não conseguem se concentrar na
ação educativa que está sendo desenvolvida no museu ou não consegue se
concentrar na observação de um objeto, então justamente por isso elas saem
muito rápido do museu né... mas a dinâmica da edificação eu acho que ela é
super favorável, se a gente pensar comparada com os outros dois museus, o
museu biológico é um “U” então não tem espaço onde o grupo consiga sentar,
se reunir para uma conversa, coisa que aqui no museu histórico tem, tanta na
primeira quanto na segunda sala, e no micro também, tem ali a pracinha mas
ela não é de uso dentro do museu, ela é um anexo, então eu acho que dificulta
um pouco por conta disso.
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(R) Você já atendeu grupos ou visitantes desacompanhados que
apresentavam limitações de locomoção ou algum outro tipo de
deficiência física? Como é a visita desse público e de que maneira o
espaço físico está adaptado para recebê-los?
(O) É bem complexo... Eu já atendi diversos grupos com pessoas com
limitações, sejam elas físicas ou psicológicas, e consequentemente acabam
influenciando também no físico em algumas delas né... A gente conseguiu
pensar em estratégias, coisas que tempos atrás a gente não tinha rampa
acessível ou até mesmo carrinho acessível pra gente utilizar com esse público,
né. Mas pensando no espaço edificado o chão da primeira sala é muito ruim
para cadeirante, ele é muito ruim para idosos, ele é muito ruim para pessoas
que têm alguma dificuldade física e de locomoção, as pessoas não conseguem
se apropriar direito do espaço, observar os objetos, o grupo que tem essas
pessoas é muito dificultoso porque em determinados momentos a gente sente
que a pessoa se sente excluída, mas não pela questão da ação educativa mas
pelo próprio museu, pelo próprio espaço. Eu acredito que a primeira sala seja a
mais problemática, especificamente o chão da primeira sala.
(R) De que maneira o edifício histórico no qual o MH se encontra poderia
ser melhor aproveitado pedagogicamente?
(O) Então, nas nossas ações a gente tenta trabalhar isso na melhor forma
possível, então a gente pede pro público observar e estabelecer uma relação
entre esse espaço que é um laboratório, uma representação de um laboratório
do início do século, uma representação de um laboratório de hoje em dia, a
gente tenta fazer essa reflexão a partir de imagem e de um laboratório de hoje
em dia e de um laboratório que a gente tem aqui... mas o que eu acredito que
poderia desenvolver um pouco mais essa questão, essa temática com os
grupo se com o público espontâneo, é o espaço dentro de um museu ter mais
informação referente ao edifício, eu vejo que tem pouco... Acho que deve ter
alguma coisa aqui no 2 em 1 né... Da parte do museu histórico, deve ter
alguma coisa ali nas placas da primeira sala, mas só... Não tem mais coisas
falando, por exemplo, alguns objetos que tem aqui no museu, algumas
características, como por exemplo o tanque ou a aquela janela acessível não
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tem nenhuma informação... Acho que poderiam ser deixas para trabalhar essa
questão da reconstrução do edifício, essa questão do patrimônio que o museu
histórico tem a sua edificação.
(R) Você considera a preservação do edifício e de suas características
originais importantes?
(O) Sim, considero, mas eu acho que existe aqui um diálogo bem difícil... Tenta
um meio termo onde o edifício, ele é um edifício histórico, um edifício tombado,
mas dentro dele nós também temos um acervo e para segurança desse
acervo, para a melhor preservação desse acervo eu acho importante o edifício
também estar adequado para mantê-lo. Coisa que atualmente, o melhor não
está. A gente sabe que essa parede que vocês estão encostadas (parede da
porta de saída da segunda sala), quando chove entra água, escorre água,
parece um cano estourado, entendeu? Até o próprio forro que não tem aqui,
que acho que ajudaria bastante, porque quando chove ou tem vento entra
muita poeira, muita sujeira dentro do museu... Isso pode acabar danificando
determinados objetos... Então eu acho que a ideia de preservação ela é
importante, mas também adequar o edifício para manter os objetos que estão
dentro dele, que também são um patrimônio; uma maior segurança é
importante também às devidas necessidades, respeitando essa questão
patrimonial para uma possível adequação do espaço, eu acho isso super bemvindo.
(R) Quais mudanças, tanto estruturais quanto expográficas, são
prioritárias a seu ver?
(O) Eu acho que, como eu já citei em perguntas anteriores, eu acho que a
climatização do museu, o forro para a segunda sala, justamente para barrar um
pouco essa entrada de sujeira né, e uma estratégia na primeira sala para tentar
adaptar ou possibilitar essa locomoção desse determinado público dentro da
sala, com determinadas limitações, de uma forma mais fluida, eu acho que é
isso... Outra coisa também, ao meu ver, o museu é muito poluído... Eu acho
que tem muita coisa que não precisava estar aqui, por exemplo, a gente tem
acredito que em média 5 a 6 balanças... Sendo que a gente não trabalha essas
5 a 6 balanças, entendeu? Seria interessante a gente poder mostrar essa
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diversidade de objetos que a gente tem, mas com uma certa linha de
pensamento, eu acho que fica muito jogado... Por exemplo, vamos pensar
numa exposição para a balança, somente balança para uma exposição
temporária, então vamos mostrar essas diferentes balanças, trabalhar cada
uma delas, o que a gente pode tirar a partir delas... Então eu acho isso... Tem
muita informação, mas essas informações elas não são trabalhadas de uma
forma adequada. A meu ver eu também não gosto do 2 em 1, eu entendo que
ele é um objeto, uma estratégia que pode trazer bastante informações mas eu
já sinalizei várias vezes que, por exemplo, todas essas informações poderiam
estar passando num totem ou numa televisão, não necessariamente precisaria
ter esse negócio que ocupa, sei lá, 10% da sala, questão de ocupação do
espaço com informações que poderiam estar em um único local passando ali
direto, até de uma forma mais dinâmica que vai chamar mais atenção.
(R) Eu estava pensando agora... Ele não é acessível (2 em 1), para alguém
que está de cadeira de rodas ele é bem alto, para criança também...
(O) É, para criança, por exemplo, ele não consegue ler direito, um cego
também não vai conseguir ler essas informações, não tem em braile. Então,
por exemplo, isso passando em uma televisão, uma audiodescrição, assim
como tem nos objetos, alguém fazendo uma tradução em língua de sinais às
vezes seria mais interessante e mais inclusivo também.
(R) Há alguma consideração a ser feita sobre a expografia ou sobre a
edificação que não foi abordada através das questões e que você queira
pontuar?
(O) Não, acredito que não. Acredito que tudo que eu já coloquei estão
relacionadas com as minhas observações.
B. Curadoria
(Anna) Em sua opinião qual é a principal mensagem que a exposição quer
passar para o visitante?
(O) Eu acho que por ser um museu histórico do Instituto Butantan, acredito que
a exposição ela é pensada para mostrar a história institucional, então eu acho
que a principal mensagem é essa, principalmente nas placas, nas placas do
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museu eu acho que é isso; nos objetos não, a gente tenta em nossas ações
educativas dialogar um pouco sobre essa questão, desse processo de
aperfeiçoamento, de avanço tecnológico que aconteceu ao longo dos anos que
aconteceu a partir do objetos, que eu acho uma vertente muito interessante de
se trabalhar... apesar de ser o museu histórico do instituto Butantan, eu acho
que temos outras possibilidades de temas para trabalhar aqui dentro, não só
trabalhar a história institucional, mas trabalhar a questão dos objetos, a
materialidade, o seu processo de desconstrução e reconstrução, isso é legal, é
uma temática que poderia ser mais evidenciada, eu acho que ela ainda está na
entrelinhas, e ela dificilmente abre margens para a gente conseguir construir
esse diálogo. Então, a primeira coisa que eu vejo é a história institucional.
(A) Qual o percurso que melhor apresenta o discurso expositivo?
(O) Então, eu não consigo ver um percurso, porque que eu sinto que os
públicos, algumas pessoas, fazem assim: eu já reparei, no final de semana
principalmente, eles vêm de lá por uma lateral, por exemplo esquerdo e eles
vêm e observam todos os objetos no lado direito, vêm pra essa outra sala e
continuam observando os objetos no lado direito, chegam aqui eles passam
para o lado esquerdo, observam os objetos no lado esquerdo e vão para a
outra sala novamente, e aí fazem esse mesmo roteiro lá, aí finalizam e saem
por aqui (porta de saída na segunda salas). Então é esse círculo, mas isso não
é claro. A gente não consegue pensar numa sequência expográfica a partir dos
objetos, a partir das placas, elas estão meio que dispersas, e aí fica a critério
do visitante construir o seu percurso... é bom e é ruim ao mesmo tempo, é ruim
porque dá essa certa mobilidade para o visitante, se atentar as coisas que
estão familiarizadas com ele ou chamam mais atenção, mas também se é um
visitante que não tá acostumado a visitar um espaço expositivo, ele não dá
uma direção, entendeu? Então, traduzindo de uma forma clara: chata para
esse visitante. Então o visitante passa... eu não consigo ver esse percurso.
(A) Quais objetos você julga terem maior relação com o discurso
expositivo?
(O) Na primeira sala, eu gosto bastante dessa baias, apesar de não serem
objetos, elas estão inseridas na parte arquitetônica do prédio, mas eu acho que
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a primeira baia ela dialoga bastante, então junto das baias o cocho que está
dentro de uma delas. Eu to pensando no atendimento do público, então já que
a gente quer que a primeira sala represente uma cocheira, acho que nesse
primeiro momento isso; os tubos de sangria, por conto do processo de sangria
do cavalo; a mesa de soros e vacinas, acho que também diálogo bastante com
o espaço expositivo porque seria meio que o fim desse processo de produção;
então nessa primeira sala eu penso um pouco nisso. Na segunda, eu gosto, eu
acho interessante, esse espaço representativo de um laboratório, eu acho que
ele não deveria ser tão marcados assim, eu acho que ele é muito tradicional,
acho que isso poderia dialogar um pouco mais com a museologia moderna,
acho muito fechado. Mas eu gosto dessa ideia das balanças, da estufas, não
todas elas, que vou ser contraditório ao que eu falei anteriormente, mas ter
uma balança, ter uma estufa, acho que falta um pouco essa questão do
microscópio aqui para pensar um pouco esse laboratório, as vidrarias eu gosto
muito, acho que elas poderiam estar dinamizadas de uma outra forma, uma
forma mais apresentável em questão expografica, mas é isso, eu gosto dessa
dinâmica, eu gosto das máquinas de escrever porque a gente trabalha um
pouco essa dinâmica desse processo de comunicação, relata o que acontecia
e como era feito ciência alguns anos atrás, como é feito hoje em dia, então
essa transição do passado e do presente, a gente consegue construir a partir
desses objetos.
(A) Quais objetos você julga desnecessários/irrelevantes para o discurso
expositivo?
(O) Eu já falei em relação a essa quantidade de objetos que têm aqui no
museu, eu acho um pouco pesado, então a gente tem 7 balanças, só naquele
armário a gente tem 4 balanças, mais 3 ali... Peagâmetro a gente tem 4... eu
também não vejo a necessidade desses 4 peagâmetros...Máquina de escrever
eu acho ok, elas são bem distintas entre elas, então essa quantidade de
objetos que eu acho um pouco desnecessário. Na primeira sala, eu acho dois
quimógrafos muito, porque eles são meio que parecidos, a legenda é
praticamente a mesma coisa, eles ocupam um espaço que poderia ser utilizado
para uma outra coisa né... acho que poderia ter uma baia sem nada... para o
público poder se apropriar um pouco mais desse espaço mas a gente percebe
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aqui que eles são meio que idênticos e não sei até que ponto é necessário ter
dois... Outra coisa também que acho desnecessário é a prensa, ela fica ali
escondida, dificilmente o público vai lá, se apropria delas... em específico esses
objetos que estão próximos à recepção, então a aqui até que maquete um
pouco, a gente até utiliza bastante a maquete com os grupos, mas o extintor e
a prensa são dois objetos que dificilmente o público pergunta, dificilmente a
gente consegue estabelecer um link com elas, então são objetos que estão
mais ocupando espaço. Não sei até que ponto seria importante ou necessário
tê-los aqui dentro no museu. A banheira, eu não sei a minha opinião sobre
esse objeto... porque assim, eu entendo que nesse processo de reconstrução
alguém colocou aquele objeto ali, eu acho que ele é uma oportunidade pra
gente discutir, não discutir qual seria a utilidade desse objeto na cocheira, mas
sim discutir o próprio processo de reconstrução, até que ponto é válido ou não
é válido você acrescentar elementos ali naquele processo, até que ponto ele
vai ser original do prédio original que existia, então seria uma deixa pra gente
poder discutir essas questões patrimoniais... mas em relação ao acervo, eu não
consigo entender aquele objeto, que está inclusa na arquitetura como parte do
acervo do museu, eu não consigo ver... e ai eu também não sei se cabe a
retirada, se cabe ficar ali....eu não tenho nenhuma opinião sobre aquilo ali... eu
deixo isso para os arquitetos e museólogos discutirem sobre essa questão.
(A) Em sua opinião o discurso expositivo apresentado nos painéis é
compatível com a mensagem que o museu quer passar?
(O) Eu acho que já foi, eu acho que quando esses painéis foram pensados eles
atenderam uma demanda daquele contexto, hoje não mais, acho que hoje a
gente tem assuntos que são mais relevantes na instituição ou no campo da
ciência, no campo da história, que poderiam ser apropriados e dialogados de
uma forma mais moderna, mas hoje não, eu não acredito que eles dialogam,
porque a gente trabalha sobre questões específicas, como por exemplo,
questões históricas e sociais, como o processo imigratório, como a questão de
políticas raciais de um contexto que o Butantan foi criado, coisas que são
importantes abordar no campo da história mas que expografia específica criada
a partir desses painéis não são contadas, elas são muito focadas em um
espaço do que é a instituição, o que é o processo de produção de soros, e o
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que o Instituto Butantan desenvolveu a partir dos anos, sabe? Eu acho que é
maior que isso, eu acho que é um pouco limitado, limita um pouco os painéis.
(A) O que você mudaria na curadoria da exposição do Museu Histórico?
(O) Eu acho que eu vou “linkar” também com aquilo que eu falei nas perguntas
da Raisa, eu acho que eu acrescentaria mais questões de audiovisual, e acho
o museu muito tradicional, muito fechado, é muito comum, chega a ser um
pouco desesperador a gente ver crianças chegando aqui falando “vamo
embora, pai... esse museu é chato”, sabe? E a gente ouve isso com muita
frequência, porque as crianças elas não conseguem dialogar com esse espaço,
na verdade não elas conseguem dialogar, mas o espaço que não consegue
dialogar com essas crianças, com esse tipo de público. Então eu acho que o
principal foco ao meu ver, que poderia acrescentar e melhorar muito o espaço
expositivo é acrescentar novas estratégias tecnológicas que a gente tem nos
dias de hoje na exposição. Eu acho que esse diálogo tradicional a partir de
objetos históricos com a inclusão de tecnologia é algo que pode fluir, é algo
que pode ser alguma coisa boa, pode sair alguma coisa interessante. Então ter
um objeto ali, algum local falando sobre esse objeto e falando um pouco sobre
essas questões históricas dele, claro, com a ajuda do educador isso iria ser
mais aprofundado né, mas esses outros recursos eu acho que seriam até
interessantes por conta de ser uma possibilidade a mais de educação no
museu.
(A) Você, como educador do museu, acredita que a mediação e as
atividades educativas desenvolvidas estão de acordo com o discurso
expositivo existente? Se não, por quê?
(O) Eu acho que sim , ao meu ver está, tanto que grande parte de nossas
ações educativas e atendimento com o público escolar que a gente faz todos
os dias, ou em determinadas atividades a gente foca muito nos objetos, então a
gente trabalha os objetos e vai dialogando com o objeto, tentando essa
mediação entre o objeto e o público, então eu acredito que sim, mas com uma
possível nova expografia do espaço a gente teria que repensar muitas coisas,
incluindo as nossas ações educativas, mas acho que é um desafio
interessante, eu acho que o museu está engessado, mas ele pode ser
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modificado, e as nossas ações educativas consequentemente elas, em sua
maioria, não são todas, a gente agora tá pensando em outras possibilidades,
mas a maioria deles está necessariamente vinculado com esse espaço
expositivo

que

está

fechado,

que

está

engessado,

então

logo,

consequentemente, as nossas ações educativas elas vão por esse caminho
também. Mas eu sou super a favor da gente desconstruir e construir algo novo
a todo momento, sabe? Então mesmo que tire tudo daqui e coloque uma outra
coisa, como exposições temporárias, que eu acho muito interessante, apesar
de ter um acervo fixo mas também ter essa movimentação temporária... a
gente tem uma reserva técnica gigantesca, sabe? com objetos muitos legais,
as vidrarias, as porcelanas, que eu acho que poderia estar no espaço
expositivo, que eu acho que poderia ser uma possibilidade, não só estética
mas também para o diálogo muito interessante, isso acaba não acontecendo,
entende? Então eu acho que é interessante essa nova possibilidade, essa
movimentação de uma expografia, pra gente também como educador, se
movimentar e pensar em outras coisas.
(A) Em sua opinião, o visitante consegue entender a exposição sem a
mediação de um educador?
(O) Não, não consegue. Ele consegue ter uma noção básica do que é o
Instituto Butantan, do que que é o museu e um pouca da temática do que o
instituto Butantan trabalha, mas na parte expografica dos objetos, se não tiver
um educador, para essa ponte entre o objeto e o visitante, ele não acontece.
Eu acho que a gente poderia facilitar isso, mas não quero perder meu
emprego, lógico, mas acho importante ter um educador no espaço expositivo
porque vai muito além disso, vai muito além de ter um vídeo ali falando o que
que é o crânio da serpente, então eu acho que o visitante quando vem ao
museu ele vem também com o objetivo de ser ouvido, e um vídeo, uma
máquina, não vai ouvir o visitante, pode jogar ali informações... mas essa
questão ali do diálogo, da construção coletiva, essas novas tecnologias, elas
não vão possibilitar, isso é um ser um humano, é um educador dentro do
museu. Essas novas tecnologias audiovisuais, elas podem possibilitar uma
maior aproximação e consequentemente uma outra possibilidade para um
diálogo.
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2. Entrevista com Gabriela Bassan Piedade
Data: 8 de Novembro de 2018.
Idade: 31 anos
Formação: Graduação em História e Técnico em Museologia
Tempo de trabalho no Museu Histórico: 4 anos.
A. Expografia:
(R) A nossa entrevista, ela é voltada para o desenvolvimento da nossa
monografia, que é um estudo sobre a expografia do Museu Histórico, com
o objetivo da gente propor algumas mudanças. Eu tô voltada mais à parte
da expografia em si, a parte “física” do Museu, digamos, e a Anna tá na
parte mais de curadoria. Então, eu vou fazer algumas perguntas voltadas
mais à expografia e ao espaço físico do Museu e depois a Anna vai fazer
as perguntas dela.
(G) Tá.
(R) A primeira pergunta é: de acordo com sua experiência no MH, você
acha que as características do projeto expográfico influenciam na
transição e na permanência dos visitantes no local? Se sim, de que
maneira você acha que essas questões poderiam ser solucionadas?
(G) Bom, eu acredito que sim. Nessa primeira sala que a gente tá, que é a sala
cocheira, a gente tem um espaço mais livre pros visitantes circularem, mas ao
mesmo tempo tem alguns pontos em que eles ficam mais. Mas já na outra sala,
a gente tem um acúmulo de objetos e isso dá uma, não sei, eu acho que na
segunda sala as pessoas ficam muito menos do que na primeira, porque chega
a ser uma poluição visual. Então, na maioria das vezes, eles entram aqui [na
sala cocheira], ficam um tempo maior nessa sala e na segunda já tem alguns
pontos de interesse e já saem muito rápido. Eu acho que, ao mesmo tempo
que essa sala [a segunda] tem muita coisa, as pessoas não conseguem ver as
diferenças e acabam saindo.
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(R) Sim. Durante sua atuação no MH, de que maneira a edificação na qual
ele se encontra limitou sua performance profissional ou a eficiência das
atividades por você desenvolvidas?
(G) Eu acho que a gente tem algumas questões, que eu acho que o Osvaldo já
deve ter colocado, que é a questão do piso da primeira sala né, que dá uma
atrapalhada pra pessoas menores, de todas as idades na verdade, é um
problema. Mas pra menores e mais velhos é mais complicado. E essa questão
do espaço é muito complicada pra nós porque é tudo muito apertado
dependendo do lugar, então pra gente é meio complicado trabalhar às vezes
com grupos maiores, a gente não pode atender grupos maiores do que 45
pessoas no Museu, por exemplo, porque não cabe, já fica uma coisa muito
apertada que dá um nervosinho do acervo ser afetado com isso. Então na
segunda sala isso se complica mais, eu acho, por conta desse aperto. E aqui a
questão do piso, todo mundo já sabe, nenhuma novidade.
(R) Você já atendeu grupos ou visitantes desacompanhados que
apresentavam limitações de locomoção ou algum outro tipo de
deficiência física? Como é a visita desse público e de que maneira o
espaço físico está adaptado para recebê-los?
(G) Olha, desacompanhado eu nunca atendi, sempre vem com acompanhante.
A gente não tem acessibilidade, é quase nulo aqui, esse piso já mostra isso na
primeira sala, que é bem complicado trabalhar se alguém tem uma dificuldade
de locomoção, de visão também, é um problema. Mas eles nunca vieram
sozinhos, nunca tive essa experiência. Mas assim, mesmo acompanhados, tem
as dificuldades, nessa sala [cocheira] muito mais por causa do piso. Dessa sala
para a segunda sala, vocês não viram, mas a gente tinha uma rampa que era
horrível, assim, era uma coisa que era pra matar as pessoas.
(Anna) Atrapalhava?
(G) Atrapalhava. Tanto é que nos meus plantões ela não ficava, assim, do jeito
que fica essa [referência à rampa de acessibilidade presente no acesso entre
as diferentes salas do Museu], ela ficava encostada lá no corredor, quando
tinha alguém que precisava subir com uma cadeira de rodas, carrinho, alguma

68

coisa, ela era de madeira, então dava pra tirar e por, só que a angulação dela
era absurda, assim, era muito ruim. Mas não tinha muito jeito, ou a pessoa
dava a volta pela praça ou ela tinha que usar essa rampa. Então, na segunda
sala é a questão do espaço mesmo, mas assim, desacompanhado, nenhuma
vez eu atendi, é sempre acompanhado. Mas são essas as dificuldades em
específico. Acho que uma pessoa desacompanhada não consegue nem chegar
aqui.
(R) É, tem essa. De que maneira o edifício histórico no qual o MH se
encontra poderia ser melhor aproveitado pedagogicamente? Assim,
elementos do edifício, por ele ser um patrimônio?
(G) Olha, boa pergunta. Não sei dizer.
(R) É, assim, se você considera importante também, não sei.
(G) Não, eu acho importante, mas assim, eu não consigo pensar em como... A
pergunta é mais relacionada à monitoria, né?
(R) Aham.
(G) Olha, eu acho que nesse caso, não vejo uma coisa que pode ser
melhorada. Tem algumas coisas que têm e que nós não temos informação
suficiente para dizer que isso era assim quando era a cocheira e o laboratório.
Que tá aqui, e que é uma coisa que todo mundo vê e todo mundo quer saber e
que é muito complicado. Por exemplo, o tanque lá no fundo, eu nunca vi e eu
acho que ninguém nunca viu a foto da cocheira internamente então, quando
fizeram o museu, resolveram que tinha que ter um tanque, fizeram o tanque lá
e isso chama a atenção muito das pessoas, é um gatilho pra gente falar que é
uma cocheira, porque principalmente no final de semana são famílias com
crianças pequenas, então a criança vai lá e tipo “ah, isso aqui é uma banheira!”
e aí tipo “não, não é uma banheira, aqui morava um animal que não toma
banho de banheira”. Assim a gente consegue construir um discurso pra falar da
cocheira, mas assim, ao mesmo tempo que é bom não é porque, tipo, tem um
monte de coisa que seria muito melhor, muito mais interessante do que uma
coisa que a gente nem tem certeza se é, e chama muito mais atenção. Do piso,
é a dúvida se esse piso é original ou não, mas eu acho que no caso do trabalho
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de vocês eu não sei se vocês conseguem ter [certeza], porque a gente tem os
relatos institucionais de que o piso era o original e do arquiteto que fez a
construção que falou que não, que ele pegou uns tijolos antigos e fez o piso,
então, o discurso institucional é isso mas o cara que construiu é outro, então,
não teve esse cuidado. Mesmo tendo um historiador, né, não teve esse
cuidado de fazer um relato. Acho que é basicamente isso.
(R) Meio fazendo um link com essa última questão, você considera a
preservação do edifício e de suas características originais importante?
(G) Ah, eu acho interessante, mas voltando um pouco pra pergunta anterior,
acho que no caso da monitoria, lembrei de uma coisa, a segunda sala, em
alguns momentos ela tem algumas dificuldades. Por exemplo, quando não tem
sol, ela é super escura, muito escura, então alguns objetos não dá quase pra
ver. Se a gente não tem luz, assim, já aconteceu de acabar a luz do Butantan e
fechar aquela sala porque não dá pra ficar lá, mesmo com a janela aberta não
tem claridade suficiente. E ao mesmo tempo, em alguns períodos do ano,
inverno/outono, bate sol diretamente daquelas janelas pra dentro do Museu.
Isso, por uma questão da expografia, tanto pra preservação dos objetos,
porque bate o sol e esquenta, o objeto dilata, etc, quanto pra conforto dos
visitantes mesmo. Bate muito sol e, assim, geralmente eu fecho as janelas em
determinada hora porque nem pra nós é bom ficar lá, porque reflete no piso
também, dá um desconforto tremendo. Eu tiraria o tanque porque ele não é um
elemento que a gente pode dizer que é original. Não sei até que ponto.
Basicamente isso, gente.
(R) Quais mudanças, tanto estruturais quanto expográficas, são
prioritárias a seu ver?
(G) Olha, estrutural, o forro. Seria muito bom a gente ter forro. Não sei se vocês
estavam na última reunião que, nesse final de semana teve um vendaval, eu
cheguei aqui no domingo e estava a exposição inteira cheia de terra e folha, e
assim, não dá pra fingir que não tem assim... É muito difícil você chegar e sair
correndo pra limpar, porque continua, né. No telhado vai ter um monte de
sujeira. Acho que o forro seria muito bom pra gente. O que mais... Janelas.
Sim, essa sala, ela não tem circulação de ar. Ela tem esses vitrôs que não
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abrem e não circula ar em nenhum lugar, então seria legal ter janelas que
abrissem, que tivesse um jeito de abrir sem criar uma sujidade absurda. Pro
acervo deve ser ruim e para nós é, assim, horrível, quando tá atendendo grupo,
calor. Junta, sei lá, 30 pessoas numa sala é, assim, medonho. E o piso. Não
sei se vocês sabem que esse piso [piso de tijolos, primeira sala] não tem contra
piso, então é outra questão. Geralmente quando você vai construir alguma
coisa você não bota o piso direto na terra, né. Pela questão de temperatura e
tudo mais, mas esse não tem contra piso, por ele ter sido feito às pressas.
Tanto é que tem umidade nas paredes, não sei se vocês chegaram a ver, mas
têm uns focos de umidade perto do ovoscópio, a parede tá dissolvendo. Acho
que é isso.
(R) Há alguma consideração a ser feita sobre a expografia ou sobre a
edificação que não foi abordada através das questões e que você queira
pontuar?
(G) Quanto à expografia acho que vai entrar na questão da curadoria também,
é um pouco dos dois. Alguns objetos que estão na exposição, nós temos na
exposição, só que assim, como já falei a expografia tem um monte de coisas, e
às vezes esses objetos, eles não fazem parte da nossa monitoria, a gente não
tem muitas informações sobre eles, ou às vezes eles estão multiplicados na
exposição e isso, ao mesmo tempo que é legal você ter esse objeto pros
visitantes terem acesso a ele, a gente não tem informações sobre eles e fica
uma poluição visual, no caso das cadeiras, que assim, ao mesmo tempo que é
legal não é, porque eles não são abordados quase nunca e geram aquela
montoeira de coisas. Isso acho que é mais eles, junto com a expografia. Bom,
mais os objetos da outra sala, o quimógrafo que tem dois, que é uma coisa
enorme, que poderia ser uma só, para dar mais espaço, porque querendo ou
não o Museu tem pouco espaço, a gente tem um espaço super limitado. Se a
gente tiver um objeto novo que seja enorme não vai ter como, acho que tanto
pra cá quanto pra reserva técnica acho que não teria como a gente receber. Eu
entendo a questão histórica e tudo mais, mas meu, a gente tem que ver a
nossa realidade e é um pouco isso. Por exemplo, eu contei e tem, sei lá, mais
de sete peagâmetros, não se vocês notaram isso, mas a gente tem muitos
peagâmetros então, sei lá, será que a gente precisa ter muitos peagâmetros
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em exposição? Muitas balanças em exposição? Muitos objetos repetidos, por
mais que isso seja um laboratório? Eu entendo essa questão de ter o
laboratório e tudo o mais, mas ao mesmo tempo eu entendo que tem outros
objetos que eles podem entrar para a exposição, diversos, que a gente teria
que estudar sobre eles e tudo mais, mas ampliaria o nosso repertório porque
ele limita muito. E acho que da expografia também, a questão do mobiliário
que, quando eu entrei no museu a gente tinha um mobiliário pra exposição que
era uma mesinha que um setor dispensou e que tava aqui expondo a caixa, o
laço e o gancho. O ovoscópio, os microscópios, o micrótomo e aquela caixa de
lâminas de microscópio ficavam todos num armário muito feio, com vidro que
refletia um monte, as vacinas e soros a mesma coisa, do lado contrário. No
caso do quadro ele reflete pra caramba, se ele tivesse um vidro antirreflexo
seria muito legal porque as pessoas querer fotografar e fica horrível a foto,
nunca dá certo. E na segunda sala também, a questão do mobiliário, isso vale
pras escrivaninhas que também são objetos da exposição [acervo], que é
coleção, mas que vira um móvel expográfico e ai, pra mim, se é um objeto do
acervo não teria que ter uma coisa em cima dele, porque tem algumas coisas
que pesam pra caramba. Então seria interessante pensar nisso. E a gente tem
um problema sério com assédio, alguns objetos. Assim, o que mais me
incomoda do acervo inteiro de assédio são os tubos de sangria. E aí é a velha
coisa de que, eu entendo que na fazenda essa estante com essa vidraria
ficasse no chão, mas aqui ela poderia tá num móvel, como se fosse uma vitrine
pras pessoas não tocarem nela, porque elas tocam, principalmente bebês, e
isso é um Deus nos acuda porque várias vezes a gente já “perigou” acidente,
então, tanto pro acervo quanto pras pessoas, porque as pessoas são
incontroláveis, assim. É muito sério. E aqui é meio impossível fazer isso, mas
na segunda sala ter aqueles platôs, aquelas suspensões, pra pessoa entender
que aquilo não é pra ser tocado, pra dá um “opa, bati o pé” e aqui tem que
parar. Porque as fitas foram um avanço, mas às vezes elas não são efetivas.
Acho que é isso.
B. Curadoria:
(A) Em sua opinião qual é a principal mensagem que a exposição quer
passar para o visitante?
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(G) Ah, eu acredito que seja um pouco do início da Instituição, o que era esse
lugar. O que nós mais falamos é sobre a produção do soro, que é mais falado
aqui e o que as pessoas mais esperam que seja abordado, é a produção, como
é produzido o soro. Isso é uma demanda geralmente que vem dos grupos
escolares, então acho que pra nós também, já ficou meio que interno que a
gente precisa falar sobre a produção do soro e se “ai, não falei” já fica tipo “ai,
eu não falei!”. Porque acho que aqui, dentro do Butantan, é o único lugar que
consegue falar, porque no biológico as pessoas tão interessadas nas serpentes
e o educador consegue falar muito pouco durante a visita, e o museu de Micro
não fala. Poderia, mas não é o caso. Então, acho que mais essa questão da
produção do soro, e geralmente na segunda sala eu costumo falar sobre os
avanços tecnológicos, a questão da higiene, o que mudou. Claro que
dependendo do visitante e dos questionamentos, mas geralmente é isso, fazer
um comparativo do atual pro antigo, né. Acho que basicamente isso. Acho que
é um museu bem institucional, que a gente tem que falar sobre o Instituto
Butantan e como começou. Vai muito além, mesmo que a gente queira, tem
sempre um bloqueio até onde isso pode ir.
(A) Qual o percurso que melhor apresenta o discurso expositivo?
(G) Olha, geralmente, a maioria dos educadores eu acho gosta de começar
pela primeira sala que fala sobre o cavalo, a produção, e aí ir pra segunda sala
e falar mais sobre o laboratório, as mudanças. Na segunda sala a gente
geralmente costuma mediar algum objeto que os alunos têm interesse, e aqui
mais a questão do soro ou um objeto que chame mais atenção deles. Eu
acredito que a maioria dos educadores, se vocês fizerem essa pergunta, vão
falar de começar pela a primeira sala e ir pra segunda depois. Não é sempre
que a gente faz porque às vezes tem que dividir o grupo daí entra metade aqui
e a outra metade entra na segunda sala, e aí troca.
(A) Quais objetos você julga terem maior relação com o discurso
expositivo?
(G) A baia, o cocho aqui na primeira sala, os tubos de sangria, as bolsas, caixa
e laço também a gente usa bastante. Depende dos grupos, a caixa e laço
abordamos mais com o ensino médio e os grupos com deficientes. Tubo de

73

sangria em todos os grupos. A baia, o cocho, grupos de Infantil, Fund. I e com
deficiência. O crânio geralmente nós usamos com os pequenos, com o Infantil
e Fund. I. As caixinhas de soro geralmente com todos os grupos. Dessa sala
só. Na segunda sala, calculadora, telefone, a balança de precisão e a vidraria.
São os que mais a gente aborda. E a máquina de escrever também. E o maior
interesse deles fora esses que eu citei, os armários de vidro azul. Chama muita
atenção dos grupos, porque não dá pra saber o que é. Mas lá no finalzinho tem
um outro, que é pregado na parede. E aí eles também ficam super
interessados de saber sobre o que tem dentro dos tubos, mas mais o primeiro
porque ele é opaco, não dá pra ver o que tem dentro mesmo. O peagâmetro
chama muita atenção do público, mas assim, eu acho que do que tá exposto
fora do armário, ele chama atenção muito mais por causa das pilhas do que
porque ele é um peagâmetro. Porque a parte do mecanismo mesmo tá
quebrada. Nós temos um outro que tá dentro do armário, esse sim tá completo,
que tem “beckerzinho” e a parte do aparelho em si tá preservada. Basicamente
são os que mais chamam atenção. Às vezes o microscópio eletrônico muito
mais porque ele é enorme. E porque ele tá do lado da geladeira e as pessoas
falam ”olha a geladeira e o fogão”. Acho que esses.
(A) Quais objetos você julga desnecessários/irrelevantes para o discurso
expositivo?
(G) Manômetro. Tá lá na outra sala. Quimógrafo, acho que pelo menos um
daria pra tirar daqui. Dessa sala, as centrífugas são interessantes, mas elas
são muito grandes, pelo menos eu acho, é legal ter esse comparativo do
grande pro pequeno, mas não sei se precisaria ter duas.
[Manômetro] Acho que não [tem a necessidade de estar na exposição], porque
a gente quase não tem informação sobre ele e não conversa muito com os
outros objetos. Um outro objeto que depois que ele saiu de dentro do armário,
que hoje em dia ele tem super, voltando pra pergunta sobre os objetos que a
gente usa e que chamam atenção dos visitantes, lá na primeira sala é o
ovoscópio, porque antes ele ficava num armário, escondido, ele tava super feio,
cheio de ferrugem, daí a galera da engenharia deu um trato nele, ele tá
funcionando, fez o vídeo. E ele tá agora mais em destaque também porque ele
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tá num móvel só pra ele, então o pessoal começou a ter mais dúvidas sobre
ele, querer saber como funciona. E ele é super assediado, todas as crianças
que vêm aqui, eles tentam olhar dentro do ovoscópio como se fosse um
binóculo, um microscópio, e não é assim que funciona. Mas nesses casos, eu
sei que se a gente colocar um vidro, um acrílico, etc, pode afastar o visitante,
mas as vezes é impossível não fazer isso porque a gente não consegue ter o
controle, a gente não tem monitor, não tem orientador de público, não tem
segurança aqui dentro, e as pessoas ficam bravas da gente chamar a atenção.
Essa é a parte boa e ruim desses bloqueios. Acho que é isso. Da segunda sala
é mais o manômetro, as cadeiras que eu já falei que são várias. Quando eu
entrei no Museu as cadeiras ficavam na frente das mesas. Então a gente não
conseguia ver a cadeira, às vezes atrapalhava pro visitante ver o objeto que
tava em cima da escrivaninha e um milhão de vezes as pessoas puxavam a
cadeira e sentavam ou usavam a cadeira pra apoio. Tem uma cadeira que tá lá
embaixo [reserva técnica], que ela tá quebrada, e porque ela ficava na frente
da calculadora e era perfeito pra pessoa apoiar e tirar a foto. Era o dia inteiro
falando “não pode encostar” porque atrapalhava pra tirar a foto do objeto que
eles queriam ver. Então, tudo bem que o uso da cadeira e ficar em frente à
mesa, mas quando ela tá no museu ou ela é um objeto da exposição, do
acervo que você tá querendo mostrar ou ela não precisa tá aqui. Basicamente
isso. Mas eu acho que eu tiraria todas.
(A) Em sua opinião o discurso expositivo apresentado nos painéis é
compatível com a mensagem que o museu quer passar?
(G) Hoje em em dia acho que não. A gente mudaria várias coisas nos painéis,
tentaria fazer um discurso que falasse um pouco dos funcionários que
trabalhavam aqui. Isso a gente faz nas nossas práticas, nas nossas atividades,
por exemplo, falar das cientistas mulheres do Butantan, porque não tem uma
mulher sendo falada dentro do museu e o Butantan teve muita pesquisadora,
tanto e que hoje me dia tem muito mais pesquisadoras do que pesquisadores,
e isso não é abordado em nenhum momento. Acho que aqui é um espaço em
que a gente pode debater isso. Ah, e deixa só eu falar que eu esqueci, e é o
objeto que eu mais acho que tem que sair daqui, que é o dois em um, todas as
informações poderiam estar, sei lá, num totem, numa TV, qualquer lugar, no
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site, que fosse. Porque ele é um trambolho, ele e o que mais atrapalha o
espaço aqui e a gente poderia ter esse espaço livre pra, sei lá, fazer um
espaço em que a gente pudesse fazer atividades dentro do museu, que a gente
sempre tem que adaptar. Seria muito legal ter um espaço pro educativo
trabalhar, como tantos museus tem, de mesa, que não fosse uma mesa do
acervo, mas não temos porque tem esse trambolho aqui. Acho que é isso
gente, das perguntas que vocês já fizeram.
(A) O que você mudaria na curadoria da exposição do Museu Histórico?
(G) Eu mudaria alguns móveis, acho que dos que tão aqui, não é um objeto do
acervo, que é o último que ficou, e esse móvel que tem as estufas, banho
maria e os potes, que não e acervo e é horroroso de feio. Eu tiraria. Ele é um
objeto, um armário expositivo. E eu tentaria tirar essa questão, eu sei que aqui
é pras pessoas entenderem o que e um laboratório, mas eu tentaria tirar esse
caráter de cenário. Isso incomoda, porque mesmo que beleza, seja isso, já foi
mudado bastante, já diminuiu isso mas continua sendo um grande cenário com
máquina de escrever em cima da escrivaninha, sei la, sera que precisa ter duas
máquinas de escrever aqui? A luminária também. Esse caráter de cenário me
incomoda muito. Esses móveis também, todos eles são móveis antigos, eles
fazem parte do acervo invariavelmente mas eles são horríveis pra expor os
objetos. E assim, se você tem um móvel pra ser exposto, ele não tem nada
dentro. Você está expondo esse móvel. E a gente tem um museu em São
Paulo que e basicamente de móveis, então eu entendo que a gente tem esse
acervo e tudo o mais mas é muito complicado pra visualizar os objetos que
estão dentro fica… Eu mudaria isso. Teria até, mas teria menos porque isso
complica.
(A) Você, como educador do museu, acredita que a mediação e as
atividades educativas desenvolvidas estão de acordo com o discurso
expositivo existente? Se não, por quê?
(G) Com o existente estão. Porque a gente usa esse cenário pra viabilizar
nosso discurso, mas invariavelmente a gente poderia mudar os nossos roteiros
e trabalhar de outras maneiras se fosse diferente. Se a gente tivesse mais
material tecnológico, que eu não sei até que ponto e também a salvação mas
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talvez seria um mecanismo pra auxílio dentro das nossas atividades. Mas acho
que o nosso discurso vai muito nessa pegada de cenário, é o cenário que a
gente tem. Se ele não fosse assim, talvez seriam outras monitorias, outros
jeitos de abordar a temática.
(A) Em sua opinião, o visitante consegue entender a exposição sem a
mediação de um educador?
(G) Alguns sim e outros não. Nem todos. Na maioria das vezes as pessoas
entram e, como assim, como o ambiente é muito complicado, tanto no calor
quanto no frio, e esse corredor que faz. Você entra pela porta da recepção, o
que mais a gente nota isso nos grupo dos visitantes espontâneos, do jeito que
entra, se for uma criança, ele entra, dá um minuto ele já ta na porta dá primeira
sala, pra trocar de sala, porque pra ele não faz sentido nada, porque não tem
nada que chame muito atenção. Algumas vezes eles param, olham o crânio, o
quadro das peles das serpentes, mas assim, esse corredor que forma das
portas faz o visitante andar em linha reta, acho que tem isso. E o conforto
térmico, porque assim, a primeira sala é super gelada e no calor ela é um
forno, uma estufinha, então às vezes a pessoa entra, por mais que ela queira
ver, ela não consegue ficar muito tempo porque não dá pra ficar dentro. Nos
mesmos fazendo plantão, às vezes a gente fica na porta do corredor porque
bate um vento na porta. É, mais ali no corredor entre as salas, e aqui também,
tem a questão do sol, que eu já tinha falado, é o mais complicado eu acho.
3. Entrevista com Adriana Mortara Almeida
Data: 12 de Novembro de 2018.
Idade: 56 anos
Formação: Graduação em História, com pós-graduação na área de Ciência da
Informação e Documentação
Tempo de trabalho no Museu Histórico: 8 anos.
A. Expografia:
(Raisa) De acordo com sua experiência no MH, você acha que as
características do projeto expográfico influenciam na transição e na
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permanência dos visitantes no local? Se sim, de que maneira você acha
que essas questões poderiam ser solucionadas?
(Adriana Mortara) Bom, eu acho que não só a expografia mas a arquitetura,
pelo fato da pessoa entrar e já ver praticamente a porta de saída... Existe uma
tendência das pessoas em escapulir. Isso tem vantagens e desvantagens,
porque em lugares que são mais labirínticos as pessoas também não se
sentem bem, mas na literatura tem um pouco isso, que as pessoas quando
veem uma porta elas têm a tendência a sair, e acho que aqui tem essa
questão. Ainda na edificação, a questão do piso da primeira sala ser irregular
atrapalha um pouco, as pessoas tropeçam e dificulta também a expografia,
porque você não pode colocar certas coisas senão elas vão ficar tortas e tudo
mais. Então acaba que na primeira sala fica tudo nas laterais. A maior parte
nas laterais, o que dá espaço pras ações educativas, mas pode dar preguiça
na pessoa de ir de uma parede para a outra. A tendência é ficar só de um lado,
não ir para o outro. Agora, no geral, pensando um desenho grande da
expografia, eu não acho que ela seja o grande problema em si. Acho que a
gente teria que pensar em formas de garantir a preservação do patrimônio, dos
objetos e a fruição do público. Então, por exemplo, os objetos que a gente
mudou o suporte, os microscópios, tirou o armário e agora eles tão ao deus
dará, as pessoas podem pôr a mão... Eles ficam fragilizados. Eu acho que é
legal que aproxima do público, mas dá esse problema do assédio, das pessoas
manipularem o que não deveria ser manipulado.
(R) Em relação às soluções que você acha que seriam apropriadas para
resolver essas questões, quais seriam?
(A. M.) Eu acho que em relação à edificação como um todo, seria a colocação
de um forro e de trilhos de iluminação. Eu acho que a gente podendo ter uma
iluminação focada ajudaria bastante na expografia, em dar alguns efeitos e
tudo o mais. A questão do piso... A gente ter um nivelamento do piso das duas
salas, não precisar ter um degrau e na primeira sala ter alguma forma de
proteger o piso, se ele é histórico ou original, parte dele, a gente nem deveria tá
pisando. Proteger o piso, mas de uma forma que a gente possa manter essa
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informação com janelas didáticas, uma parte de vidro, mas que também desse
acessibilidade para quem tem mobilidade reduzida, porque também essa é
uma questão hoje. Para um cadeirante esses buracos que tem na sala são
muito complicados.
(R) Durante sua atuação no MH, de que maneira a edificação na qual ele
se encontra limitou sua performance profissional ou a eficiência das
atividades por você desenvolvidas? No caso essa questão é um pouco
mais voltada para os educadores.
(A. M.) Eu acho até que comparando com os outros museus aqui do Butantan,
a gente tem condições. A gente mexeu um pouco, especialmente na segunda
sala, para dar espaço pros educadores poderem de fato... Pra todo mundo que
está com eles poder ver aquele objeto, porque fica aquele monte de gente,
você pede pra olhar o objeto e se o cara que tá atrás não tá vendo, não é
efetiva aquela ação educativa que você tá fazendo. Então acho que a gente
tentou ao máximo. Quando a gente rearranjou, mais aqui na primeira sala,
quando a gente colocou esse mobiliário de suporte para caixa e o laço, pro
ovoscópio, a cabeça... Houve um esforço pra ter espaço pra passar um
cadeirante e também para um grupo todo poder ver. A ideia da vitrine-mesa,
que era uma coisa que a gente não tinha. São coisas interessantes que dá pra,
se você tem um grupo, eles poderem ir se movimentando pra todo mundo
conseguir ver. Acho que um problema da edificação hoje é essa questão da
temperatura que quando tá frio fica muito frio, e quando tá calor fica muito
calor, então a gente tá tentando usar ventiladores por enquanto. Se a gente
conseguir fazer esse forro e aos poucos pensar formas de fechar na parte
central com portas de vidro, alguma coisa assim, a gente poderia pensar numa
climatização, o que ia ser bom pras pessoas e pros objetos, para se manter
uma temperatura.
Ah, tem uma outra coisa que a gente tava até falando agora, as paredes. Como
nós optamos, quando o museu foi aberto... A gente vê aquelas fotos de muitas
coisas pregadas nas paredes, mas desde que eu entrei não tinha nada nas
paredes. E eu penso que não deveria por coisas nas paredes porque, afinal, se
essa parede tem um valor aí, é um patrimônio tombado, mesmo que seja uma
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edificação recente, a gente não deveria pôr coisas nas paredes, só tem o
básico dá segurança que a gente deixou colocar, os alertas para saídas de
emergência, mas isso acaba restringindo as possibilidades da expografia.
Então, agora a gente tava discutindo de pôr uma legenda no quadro, aquele
quadro que tem os tipos de cobra sabe, que tá ali, e a primeira pergunta que
vem é: “onde que a gente colocaria essa legenda?”. Teria que grudar na
parede? A gente tenta não grudar, né. Então, acho que é um pouco esse
processo. Acho que essa questão da parede é uma questão que a gente
precise talvez rever ou criar alguma forma de pôr um painel ou alguma coisa
que possibilite a gente poder usar também como suporte.
(R) Por exemplo, no caso principalmente da primeira sala, por conta do
piso, também não facilita colocar uma legenda que tenha que ser apoiada
no piso, né?
(A.M.) Ah sim, também nem pensei. Mesmo esses painéis, que são grandes, a
gente tem que procurar... Nem sempre eles estão no lugar exato que a gente
gostaria, mas no lugar que eles ficam mais equilibrados. Por mais que eles
pareçam firmes, a gente fica com medo de que possa cair em cima de uma
pessoa. Então tudo isso, a gente fica preocupado com a segurança do público
também.
(Anna) O quadro ali tá como [quadro com tipos de pele de cobras, na
primeira sala]?
(A.M.) Ele tá pendurado. É, já tinha. Quando a gente pintou tirou, mas vai
mantendo o que já tinha... Mas não criar novos [furos]. Ele é pesado.
(R) Aqui também, eu acho que essa pergunta talvez seja um pouco mais
voltada pros educadores, mas é se você já atendeu grupos ou visitantes
desacompanhados que apresentavam limitações de locomoção ou algum
outro tipo de deficiência física? Como é a visita desse público e de que
maneira o espaço físico está adaptado para recebê-los? Acho que talvez
você possa comentar um pouco a respeito.
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(A.M.) Acho que a gente tá, como já falei da mobilidade… É complicado.
Aquela rampa, ela tá dentro das configurações legais, da inclinação, mas como
ela é paralela à entrada da porta, ela acaba gerando uma certa dificuldade.
Mas ela funciona. E ela não tem corrimão, que talvez fosse uma coisa que teria
que completar, mas aí o corrimão ia ficar na frente da entrada. Mas uma
pessoa como o Alexandre, que trabalhava com a gente, que tem uma
deficiência e caminha, mas caminha com dificuldade, ele precisa de corrimão.
Então é uma questão. Ele pode subir uma escada, mas tem que ter corrimão.
Essa é uma questão que ainda é limitante, então a ideia é de quando mexer
aqui no prédio, nivelar as duas salas, porque a gente não sabe o que tem
embaixo daquele piso lá de cimento queimado. Então acho que seria
interessante. Em relação às pessoas surdas, a gente tem esse material em
libras, e pras pessoas com deficiência tem o material do carrinho. Agora,
autonomia sempre é limitada, eu acho que a mobilidade é uma coisa que dá
pra pessoa... Se ela conseguir se movimentar, ela se vira. Agora uma pessoa
cega, ela em geral tem que ter alguém acompanhando. Tem a maquete, mas
alguém vai ter que levantar o acrílico da maquete. Autonomia completa nós não
temos, é muito difícil alguém ter. O pessoal trabalha muito com audioguia, mas
a mesma coisa, a pessoa tem que ter alguma forma... Tem que ter o piso
podotátil conectado com o audioguia, algum sensor, que pudesse fazer a
pessoa ir se localizando.
(R) De que maneira o edifício histórico no qual o MH se encontra poderia
ser melhor aproveitado pedagogicamente?
(A.M.) Olha, eu acho que ele já é… Assim, nas ações educativas a gente
considera ele como um objeto museológico e, portanto, ele traz informações
pro público sobre essa história. Então, o local onde ele tá, o piso, a parede, a
estrutura, as baias, tudo isso remete às funções. Acho que muito mais a sala
cocheira, ela é muito mais explícita, porque a outra sala poderia ser qualquer
coisa. Não é óbvio que é um espaço de laboratório. Se fosse azulejo, sei lá,
talvez as pessoas pensassem isso, mas não é o caso.
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(R) A questão do Museu Histórico, do edifício, eu pensei um pouco em
relação à janela pedagógica. A essas questões estruturais do edifício, se
elas são exploradas durante as atividades?
(A.M.) Eu acho que talvez não, até porque a gente não tem muito essa
formação em arquitetura, acho que tem um potencial. Alguns museus também
têm visitas diferenciadas. O Museu da Língua [Portuguesa], agora não, mas
quando tava aberto, a própria Pinacoteca, o Centro Cultural Banco do Brasil...
Eles têm visitas específicas da arquitetura, então seria um pouco o que a gente
já faz na caminhada histórica mas dentro [do Museu Histórico]. Você vai
explorar aquela edificação nas questões arquitetônicas. Acho que talvez aqui a
gente possa bolar uma… É que normalmente a gente não pode entrar nos
edifícios, a não ser nos museus, tem essa restrição, a gente entra no hall...
Tem uma limitação. Mas eu acho que tem um potencial sim, exceto essa
banheira que a gente nem sabe o que é. E o próprio piso lá de cimento
queimado que pode... Eu acho que não tem o azulejo hidráulico, assim, acho
que não existe mais porque, se existisse, até naquelas outras fotos que a gente
tem de quando demoliram e iam construir… Acho que se existisse teria alguma
referência. Deve ter sido destruído, levado embora. Infelizmente ficou esse
“treco”, que eu também não sei porque é mais alto do que a outra sala. O
terreno aqui também não é plano, existe um declive daqui pra lá [sentido
horizontal, seguindo a largura do edifício]. Quando a gente começou um projeto
de fazer um piso, de pensar, que as pessoas vieram olhar... Não é um tarefa
fácil, porque você tá trabalhando com uma coisa bem irregular. Daqui pra lá
acho que tem um desnível, nos dois sentidos.
(R) Você considera a preservação do edifício e de suas características
originais importante? Considerando que ele é tombado, mas também que
ele é uma reconstrução?
(A.M.) Acho que é super importante, a gente não pode nunca esquecer disso.
Por exemplo essas janelas, a impressão é que os vidros vieram depois. E
assim, quando você for olhar de perto, tem uns buracos. Elas são tortas, elas
têm uns vãos.
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(R) E elas são fixas, né?
(A.M.) É, elas não abrem, acho que uma das ideias seria poder abrir, porque
essa coisa de climatizar é legal, mas é sempre bom você ter uma opção de
abrir eventualmente. Essa história da parede é bem complexa porque quando a
gente vê algumas fotos, eles mostram outra parede, que é a parede da porta.
Eu não sei, eu desconfio… Esses dias eu tava olhando umas fotos, tem uma
construção de uma coelheira, que é uma coisa bem grande. Então, com uma
parede que poderia ser essa. Então de repente era uma parede antiga, talvez
não da primeira edificação, mas também de tijolos. Mas ainda é muita
suposição. A gente continua trabalhando com isso porque é o que a gente tem,
então não dá pra negar isso também.
(R) Quais mudanças, tanto estruturais quanto expográficas, são
prioritárias a seu ver?
(A.M.) A primeira da estrutura, como eu falei. Colocar um forro, eu acho que já
ajudaria. Essa questão dos pisos, da gente tentar alinhar e tentar proteger esse
piso de tijolo, que não será uma tarefa fácil, que também tem as baias. Você
tem várias questões que a gente teria que tentar resolver. Vai pôr em tudo, vai
pôr numa parte. Daí realmente tomar um partido: o Museu é um cenário?
Vamos assumir isso é tentar realizar esse cenário aí de fato. A gente perderia
muita informação, teria muito acervo que tá aqui não entraria, a maior parte. Ou
vamos continuar mais ou menos nessa linha? Que histórias a gente quer
contar? E aí não tem sentido ter dois quimógrafos, por exemplo, nas baias.
Mas tem sentido falar da parte experimental, das áreas que têm no Butantan,
teria que isso tá contextualizado. A gente teria que criar narrativas verdadeiras.
Um eixo com algumas narrativas. Acho que é difícil ter uma história única. É
pensar nessa narrativa histórica, quais pontos nós iríamos priorizar? Hoje, na
nossa ação educativa, se prioriza a produção do soro, a própria criação do
Instituto, um pouco do fazer do cientista, mas é muito fragmentado, como eu
falei. Se a gente tivesse uma narrativa com um eixo mais claro, facilitaria pro
visitante ter uma compreensão e no desenvolvimento. Com certeza a gente ia
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perder muita coisa com o que a gente trabalha hoje, mas aí a gente teria que
tomar o partido e ir atrás disso. Aqui não cabe contar toda a história do
Butantan, em 280 metros quadrados não cabe e ponto, eles já sabem isso,
então não adianta querer fazer isso se a gente já sabe que não vai servir. Tem
que pensar qual que será esse partido. Pode mudar tudo no Butantan, mas
aqui vai continuar sendo o Museu Histórico porque é a reconstrução da
primeira cocheira. Pode até mudar de nome, para primeiro laboratório e virar
um espaço só cenário, mas esse lugar não vai mudar. E aí é a valorização do
espaço arquitetônico, da construção. É tombado. A não ser que um dia alguém
“destombe”.
(R) Por último, há alguma consideração a ser feita sobre a expografia ou
sobre a edificação que não foi abordada através das questões e que você
queira pontuar?
(A.M.) Uma coisa também que a gente pensa é sobre a entrada e a saída.
Quando o museu foi criado a entrada era onde a gente tem hoje a saída.
Quando eu vim trabalhar a entrada já era onde é hoje, que é na rua. Quando a
gente faz a ação educativa, às vezes divide o grupo e uma parte entra pelo
meio. Eu penso, às vezes, que seria interessante que a entrada seja pelo meio,
mas também depende um pouco da narrativa que a gente vai querer construir
na exposição. Porque você vai perder essa coisa de quem tá na rua ver, que
faz diferença. A pessoa passa... E como a gente tirou a placa da frente do
Museu, a pessoa fica até na dúvida se é um museu mesmo. Então se a porta
estiver fechada ou se tiver uma correntinha, vai “desconvidar” a pessoa a
entrar. Então teria que ter uma coisa bem clara. Essa, acho que é uma
questão. A questão das facilidades pro público, então a gente não tem um
sanitário próximo e eu acho que é uma questão ruim. A gente sabe que o
conforto do público é muito importante. A gente tem esses bancos aqui na
primeira sala, não tem banco pra sentar na segunda sala. Em média as
pessoas não ficam muito tempo aqui, mas às vezes elas querem dar uma
parada. Tem a praça, mas a ideia não é voltar. A gente teria que pensar um
pouco… Porque é isso, o espaço é limitado. Não é um espaço físico grande.
Tem um pouco essa questão também de entrada e saída, o espaço da
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recepção é bastante improvisado, que a gente fez, ele também poderia ser
bem melhor. A circulação. Mesmo assim eu acho que a gente tá bem melhor
do que os outros museus. No Micro [Museu de Microbiologia] a entrada e a
saída são no mesmo lugar, o [Museu] Biológico que é aquele “U”, que é meio
fechado. Acho que comparando com as coisas que a gente tem aqui, acho que
a gente até tá bem nessa parte. Inclusive pras partes de segurança também.
B. Curadoria:
(A) Em sua opinião qual é a principal mensagem que a exposição quer
passar para o visitante?
(A.M.) Bom, seria assim, grosso modo, uma narrativa histórica da instituição,
mas bastante fragmentada. Se a gente se pautasse só pelos painéis, você até
que tem uma narrativa contínua, mais ou menos também, porque eles são
meio temáticos. Nem os painéis serviriam pra isso. A mensagem é sobre áreas
que o Instituto trabalhou, principalmente a produção de soro, que é o forte aqui
na primeira sala. E o trabalho do pesquisador. O espaço de trabalho do
pesquisador, o espaço da produção de soro. Não sei se é bem uma
mensagem, mas acho que é uma experiência que a pessoa tem nesse sentido.
(A) Qual o percurso que melhor apresenta o discurso expositivo?
(A.M.) Como a mensagem não tem uma narrativa de começo, meio e fim, ela é
muito fragmentada, eu acho que você poderia começar por vários lugares hoje.
Já começa que tem as duas salas, a cocheira e o laboratório, então você pode
trabalhar primeiro uma e depois a outra, ou até trabalhar [as duas] no mesmo
educativo. Acho que sabendo fazer não prejudica. Conseguir fazer essa
correlação das partes… Algumas coisas são muito fáceis fazer uma correlação.
A caixa e o laço, a cobra, o que você precisa para fazer o soro, algumas coisas
da vacina, a centrífuga, as caixas de vacina, o ovoscópio... Você tem alguns
conjuntos que podem se interrelacionar. Como eu falei, acho que tem
pequenas narrativas bem amarradas, mas que elas não têm um discurso muito
claro, então é como se fosse uma experiência de espaços onde foram
realizadas coisas aqui no Butantan e sobraram algumas coisas nesses
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espaços. O cavalo, a sangria, para o que é isso. Por isso eu acho que a parte
de vacinas fica menos até porque o espaço remete muito mais à questão do
soro do que da vacina, por causa dos cavalos. A vacina tá aí, mas ela é quase
um “a mais”, porque a gente tá muito mais ligado à produção do soro.
(A) Quais objetos você julga terem maior relação com o discurso
expositivo?
(A.M.) Acho que tem alguns objetos com essas narrativas. A narrativa da
produção de soro, então: a caixa, o laço, o tubo de sangria, as bolsas, a
edificação, as cocheiras, a própria serpente de cera, a dentição, o quadro das
cobras... Todos têm relação com a produção de soro. Da produção de vacinas
você tem o ovoscópio, as caixas de vacina, as centrífugas… Assim, tem menos
coisas. Tem a questão da tecnologia, se você vai falar do microscópio... A
gente não trabalha muito com isso, a gente teria que estudar um pouco mais. É
um pouco o que o Museu de Microbiologia tá fazendo perto do microscópio
eletrônico. Eu acho que a gente tem esse discurso forte com o soro. Na
segunda sala tem o discurso do fazer do cientista, do tipo de equipamento que
ele usa, [mostrar] que ele não é um ser que só fica na bancada, que ele tem
que escrever, que ele tem que produzir... Faz essa relação com a máquina de
escrever, telefone, que tem outras atividades que pesquisador faz, mas eu
acho que elas são menos claras, menos explícitas. Além de tudo tem os
armários da segunda sala, principalmente aquele armário de quatro portas...
Os objetos ficam meio escondidos lá, então é quase um armário, não uma
vitrine. Fora o armário que tem o vidro escuro, porque ninguém vê o que tem
dentro. Então, certamente, a gente teria que tirar e, se a gente quer expor
armário como armário, como um objeto museológico, de repente a gente pode
expor e colocar coisas que estariam dentro do armário [para fora]. Se a gente
quisesse pôr as plantas, a gente teria que ver como colocá-las. Acho que esse
armário fechado é ruim para exposição, mas a gente também acaba se
acomodando com algumas coisas. Hoje a gente teria condição de levar pra
reserva técnica. A gente tem espaço e poderia levar. Eu acho que é de se
pensar. Talvez pra tudo o que tá lá, as plantas e as coisas... E também pras
pessoas, olhar um armário e não ver o que tem dentro… De todos, acho que é
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uma questão mais complexa mesmo. Acho que na segunda sala nada é muito
explícito, e você lá tem uma quantidade de informação que a gente poderia
explorar, que é muito difícil você explorar. Mexe com tecnologia dos
equipamentos, mexe com os fazeres, com essa vidraria, pode fazer isso ou
aquilo, a estufa… Acho que teria inúmeros discursos, mas a gente realmente
tem que focar porque a gente sabe que não adianta se criar uma miríade de
discursos, só confunde. Você pode dar a oportunidade de outros discursos de
outras formas, em outras mídias, mas eu acho que tanto pro visitante
autônomo como na ação educativa, não adianta você querer fazer toda uma
dissertação sobre “balanças analíticas”, a não ser que fosse uma exposição só
sobre isso. Então eu acho que a segunda sala, ela é mais difícil de trabalhar.
Aqui, como você vê, não sei se houve uma demanda específica do professor
porquê... Aqui eu acho que o educador também se sente com mais facilidade
de trabalhar. A gente tem mais informação, o discurso é mais amarrado, várias
coisas que na segunda sala dificulta.
(A) Quais objetos você julga desnecessários/irrelevantes para o discurso
expositivo?
(A.M.) Eu acho que, como eu falei, o armário que tá fechado. Acho que os
quimógrafos, se fosse deixaria um só, mas com uma contextualização maior
sobre a pesquisa farmacológica. O destilador também acho que pode ser
melhor aproveitado, talvez não tirar, mas aproveitar melhor. A gente tem alguns
objetos também, tem a geladeira… A diretora Hui9, que era diretora do cultural,
sempre ficava incomodada quando ela vinha aqui porque soros e vacinas tem
que ser guardados na geladeira e a gente expõe na vitrine. Então assim,
poderia de repente… Eu até pensei de deixar a porta aberta, botar um vidro,
mas não sei nem se a geladeira, de que ano é, teria que bater com o material
que estaria dentro. Então, poderia ter um potencial em relação a isso,
conversar sobre isso, que é uma das fragilidades do nosso soro, que tem que
ser conservado em geladeira, por isso não pode tá em qualquer lugar também.

9

Fan Hui Wen, pesquisadora do Instituto Butantan, foi diretora do Centro de Desenvolvimento
Cultural entre 2010 e 2012.
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O soro liofilizado você mistura com água, ele pode ser levado em pó e ficar
mais tempo fora… Ser conservado de outra maneira.
Eu esqueci de falar uma coisa sobre a edificação: as janelas, as do fundo.
Aquela coisa de não ter vidro, e aqueles dois buracos que a gente já combinou
mas não fiz até hoje mas a ideia era por dois vidros… Não fechar, colocar dois
vidros “assim” [paralelos, com um vão entre eles], que o ar passasse. Que tem
só uma gradinha né, mas fazer uma coisa que evitasse entrar muita sujeira,
passaria luz. De fato você vê nas fotos, as poucas fotos que você tem da
edificação, tinha esses respiradouros, sei lá. Mas aquelas janelas lá do fundo
sem vidro... Então, quando chove a água entra. Teria que pensar também se
fosse climatizar, o que ia fazer com essas janelas. Você não vai fechar a
madeira porque tem ar condicionado, vai ficar escuro. É uma coisa a pensar. Aí
entra sol lá também.
(A) Tem mais algum objeto?
(A.M.) Na segunda sala acho que a gente tem uma repetição grande. Nesse
armário, o de quatro portas, tem várias balanças, os peagâmetros... Então a
gente poderia pensar em eventualmente tirar e aprofundar um pouco mais o
que a gente tem, porque tem muito objeto incompleto também.
(A) Em sua opinião o discurso expositivo apresentado nos painéis é
compatível com a mensagem que o museu quer passar?
(A.M.) Acho que em algumas parte sim. Ele, apesar de que não foi a gente que
fez, de isso aí já ter bastante tempo, de certa forma ele toca em vários temas
que a gente acha importante, que é a história institucional, produção dos soros,
o personagem do Vital Brazil, que é um personagem importante, o trabalho do
cientista... Agora tem uma parte lá do congresso médico, tem umas partes que
hoje ficam bem fora do nosso discurso. Mas a gente decidiu manter porque eu
acho que ainda assim ele tem um serviço a fazer. Ele trata de questões
históricas. A gente tentou rearranjar com uma certa adequação pro discurso
que a gente tem pelos objetos. Mas a gente teria que refazer ou repensar. E é
essa questão, se não vai usar as paredes então teria que ter algum suporte,
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mas será que esse é o melhor suporte? Poderia usar a parede de alguma
forma de não danificá-la, eu acho possível.
(A) O que você mudaria na curadoria da exposição do Museu Histórico?
(A.M.) Eu acho que teria que pensar numa narrativa. Uma narrativa que tenha
relação com a história institucional ou um cenário. Escolher um ano e trabalhar
o máximo possível pra reconstituir esse cenário, é certamente vai ter muita
coisa fake porque a gente não vai ter muita coisa. Aí põe um cavalo, tudo o que
tem direito, cientistas, não sei. Ou pensar, não, então não vamos ser cenário,
vamos ter uma narrativa, claro, com esse objeto museológico que é a
edificação, que não pode ser negada, tem que ser aproveitada e portanto vai
ter que trabalhar com o início da instituição e da produção dos soros, que aí
acho que não tem como não fazer isso. Talvez aprofundar nessa narrativa e
dar esse eixo. Acho que a questão é que é um eixo.
(A) Você, como educador do museu, acredita que a mediação e as
atividades educativas desenvolvidas estão de acordo com o discurso
expositivo existente? Se não, por quê?
(A.M.) Eu acho que a gente busca, o tanto que é possível, aproveitar a
expografia. Quando a gente não consegue, a gente usa de outro artifício. Então
faz uma prancha, ou utiliza um objeto do carrinho. Então a gente lança mão de
outras coisas pra complementar, para às vezes comparar, então pra trazer
informações que a exposição não provém. Mas a ideia é tentar ao máximo
aproveitar a partir dos objetos, o que a gente tem aqui pra fazer a ação
educativa. Acho que essa é a ideia.
(A) Em sua opinião, o visitante consegue entender a exposição sem a
mediação de um educador?
(A.M.) Ele vai conseguir entender essa visão fragmentada. Acho que o visitante
tem informação, claro, não muita, mas tem. A gente tá completando as
legendas também, que o pessoal sente que falta. Mas é fragmentado e lacunar
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às vezes. Então, nesse momento vocês tão vendo eles tão explicando como
que tira o veneno da lonomia, como que faz o soro da lonomia. Então ele tem
uma foto, a gente não tem nada da lonomia aqui, só a caixa do soro. Então ele
tem que usar de outros artifícios para tratar disso. Eu gosto de dizer assim, no
nosso caso, não é que a gente consegue fazer uma ação educativa apesar da
exposição, tem museus que são assim, não dá. Então apesar da exposição o
cara faz a ação educativa. Eu acho que aqui não é o caso, poderia ser muito
melhor, muito mais amigável para ação educativa a exposição, mas eu acho
que ela sim contribui e os educadores conseguem, da melhor maneira possível,
aproveitar da exposição. Eles fazem a caça ao pesquisador, eles colocam uma
coisa a mais na vitrine, pra completar a atividade, porque não tem tudo, tem
lacunas. Mas eu acho que é isso que a gente tem que tentar fazer, ir vendo…
No dia que a gente puder começar realmente a pensar a mudar tudo, começar
do zero entre aspas, porque a gente nunca começa do zero, até por aqui a
edificação já não é um zero, e as experiências que a gente tem não é um zero.
4. Entrevista com Juliane Quinteiro Novo
Data : 9 de Novembro de 2018.
Idade: Não informado
Formação: Graduação em Biologia e Pós-Graduação em Arte de Contação de
Histórias - Abordagens poéticas, performáticas e literárias
Tempo de trabalho no Museu Histórico: 6 anos.
A. Expografia:
(Anna) De acordo com sua experiência no MH, você acha que as
características do projeto expográfico influenciam na transição e na
permanência dos visitantes no local? Se sim, de que maneira você acha
que essas questões poderiam ser solucionadas?
(Juliane) Vou responder mas não sei se está relacionada diretamente. Vou falar
sobre a permanência do público: o público fica muito pouco aqui, e um dos
motivos que vejo é a própria estrutura do museu, porque ele é um corredor.
Então a pessoa entra pela primeira porta e já vê a saída, e se tá com criança
pequena o trajeto é mais rápido ainda porque no final tem o mosaico que é
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colorido, e normalmente o que é colorido chama a atenção de crianças, eles
passam correndo, e passam correndo porque a exposição não dialoga com o
dia a dia dos visitantes. Um ponto é que o primeiro objeto que eles veem
normalmente é o quimógrafo: e o que é um quimógrafo? Então eles não
interagem muito com a exposição, principalmente porque eu acredito que se o
nosso “sejam bem vindos” é com um objeto que não dialoga com o dia a dia do
visitante e é um objeto difícil de entender, e todo esse conjunto, a questão do
corredor, a questão da exposição em si não dialogar, e também de já começar
com esse objeto. Eu notei também com o passar do tempo é que com a nossa
mudança dos móveis os visitantes permaneceram um pouco mais aqui dentro
do museu. Quando não tínhamos móveis expográficos, tínhamos coisas feias,
esteticamente feias, coisas, velhas, com aparência de velhas, descascadas, as
pessoas não olhavam muito para os mesmos objetos que estão aqui agora
com esses móveis. Então só essa mudança de móveis já mudou um pouco,
mas ainda não é o ideal. Tem outra questão também que é a questão do
conforto ambiental, quando está frio fica muito frio, as pessoas tendem a sair
rápido (falando mais com o foco em público instantâneo), e no calor as pessoas
também não ficam muito tempo aqui, porque é muito abafado, e isso também
vai influenciar na atuação das pessoas que estão trabalhando aqui. Se existe
um educador e ele é um meio de fazer a permanência aumentar dos visitantes
aqui,

por

meio

de

conversas,

diálogos,

mediação,

enfim,

se

o

mediador/educador não está confortável com as condições de trabalho, sejam
condições ambientais de calor e frio, que é algo que nos incomoda muito aqui,
isso também vai influenciar com o visitante. Então, se você está passando mal,
você não consegue conversar com os visitantes. Acho que é isso.
(A) Durante sua atuação no MH, de que maneira a edificação na qual ele
se encontra limitou sua performance profissional ou a eficiência das
atividades por você desenvolvidas?
(J) Eu acredito que limita nessa questão do ambiente, mas na questão de
público agendado ajuda, porque a gente divide o grupo entre as duas salas,
isso fica melhor pra gente fazer um trabalho didático com eles. E todas aquelas
questões que eu disse antes, elas também afetam o público agendado, só não
a questão do corredor, porque eles sabem que eles têm que passar um tempo

91

aqui então eles não saem, isso a gente não observa nos grupos. Essa questão
do corredor, mas as outras questões de calor, frio, elas atrapalham um pouco.
E a questão das duas salas, que a estrutura ajuda porque a gente divide o
grupo e visita os museus, mas atrapalha também, tem a ver com a exposição
mas também tem a ver com os recursos humanos, de final de semanas às
vezes a gente tem que fazer um serviço de zeladoria dos objetos... Então olhar
para que o público não toque, não mexa, e nessa que você está desprendendo
sua atenção, você desprende a atenção das questões de mediação, então se
tivesse um apoio de final de semana, a exposição poderia permanecer como
está, não é nada ideal, mas pelo menos não teríamos essa preocupação.
(A) Você já atendeu grupos ou visitantes desacompanhados que
apresentavam limitações de locomoção ou algum outro tipo de
deficiência física? Como é a visita desse público e de que maneira o
espaço físico está adaptado para recebê-los?
(J) Embora a gente tenha algumas ações de acessibilidade, aqui é muito
complicado, principalmente com cadeiras de rodas. Eu não sei a solução, não
consigo criticar e também não consigo propor uma solução porque o chão é
algo importante da arquitetura e também é algo que ajuda no discurso (acho
que está um pouco relacionada com a pergunta anterior), ele ajuda a contar a
história... A arquitetura nos favorece na questão do discurso, mas quando a
gente passa isso para um público que necessita de um ambiente preparado
para acolher eles, uma estrutura física, a primeira sala não ajuda... E aí quando
a gente vai para segunda sala pelo lado de fora, o lado de fora também não
ajuda, por causa do ladrilho que está quebrado, chuva, é muito difícil, a pessoa
na cadeira de rodas se desequilibra... Então quem está acompanhando eles
precisa acompanhar eles e quem tá levando precisa de força porque a cadeira
fica totalmente desestabilizada aqui... E pessoas com muleta eu já vi elas
entrarem numa sala e não ir para a outra, voltar... Até pessoas com cadeiras de
rodas evitarem ir para a outra sala... Os senhores principalmente, os jovens
enfrentam a rampa e vão normalmente. Mas quando eles são mais idosos, e
dependem de outras pessoas, eu já vi, mesmo com essa rampa, voltar. Então
eles voltam.
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(A) De que maneira o edifício histórico no qual o MH se encontra poderia
ser melhor aproveitado pedagogicamente?
(J) Falta um quadro, falta uma parte na exposição que faça com que o prédio
se insira do diálogo da exposição, porque ele só se insere no discurso didático,
nosso discurso didático ele está presente, mas ele não tem, não é falado
nada... As pessoas entram aqui e às vezes lá quando já estão saindo elas
perguntam assim “o que é esse frasco?”, e a gente começa a conversar, “ah,
esse prédio é antigo?” e eu “Sim, ele é antigo”, e ai na conversa que ela vai
entender que aqui era o primeiro espaço de pesquisa e produção do Butantan,
que é o que se propõe o museu, então ele não está atingindo seu primeiro
objetivo. Ai a gente traz essas pessoas pra cá (primeira sala) e “Ah… É por
isso que tem esses muros de madeira e baias”... Precisa de algo... Como ou o
que, eu não sei... Se precisa de um quadro, ou se um texto supriria essa
necessidade... Mas as pessoas não entendem que lugar é esse... Muitas
vezes, principalmente anos atrás, com mais frequência agora, as pessoas
pensavam que era aqui que tinha pegado fogo. Porque, assim, ele
esteticamente é um ambiente paupérrimo, como diz ali [aponta para um dos
textos dos painéis], é um ambiente paupérrimo e é um ambiente
museologicamente precário, porque você pode ter uma exposição num prédio
antigo e manter determinadas características, mas você não tem uma
exposição, uma exposição. Bem, eu sou da área da educação então eu posso
estar falando tudo errado... A expografia não ajuda, você não tem luzes
direcionadas, legendas que dialoguem com o visitante, seja por meio da
estética ou seja por meio do diálogo, os textos eles até estão conversando
melhor agora, antes não, os móveis, as luzes... Então não existe algo que
direcione o visitante aqui. Então ele entra, fica pouco tempo e ai sai sem
entender o que que é esse espaço.
(A) Você considera a preservação do edifício e de suas características
originais importante?
(J) Sim, mas se tiver que mexer um pouco para melhorar a exposição pode
mexer. Porque assim, tem coisas que me incomodam muito aqui, se você olhar
aqui, a janela cada uma é de um jeito, parece que pegaram umas ripas que
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estavam sobrando e colocaram para fazer a divisória. Eu acho importante, uma
porque o público gosta também, quando o público vem mais sensibilizado, e eu
não sei o que traz essa sensibilidade, já vem falando: “nossa, esse prédio é
antigo!”, e você nota pelas falas e pelas expressões: há uma inteligência
emocional, traz uma inteligência emocional naquele momento que eles entram
aqui, quando já trazem algo de fora, sensibilizados de estar em um lugar
antigo, mesmo que ele seja uma reconstrução, então isso já é muito bom para
uma aprendizagem, isso já traz uma pessoa sensibilizada, ela já está aberta
para novas conversas... E quando você explica para o público que não entra
sensibilizado que aqui é antigo, “repare o chão”, você começa a direcionar o
olhar deles: é algo muito proveitoso. Porque eles começam a ter outra
experiência e você vê que a estrutura, a arquitetura instiga isso nas pessoas,
então é importante manter as características, mas não exatamente como está
agora.
(A) Quais mudanças, tanto estruturais quanto expográficas, são
prioritárias a seu ver?
(J) Olha, tem muito objeto na exposição, muito objeto. Tem objeto que nós
temos poucas informações, então ele não dialoga com o visitante, e o educador
não tem informação para trabalhar com ele. Então não faz sentido estar na
exposição se não tem informação sobre aquilo. Precisa de um discurso
expográfico, a primeira sala até tem um discurso expográfico de produção de
soro, então você tem as baias, o crânio, o veneno neofilisado, que tá na
produção de soros, o produto final, os tubos de sangria, as bolsas, então existe
um discurso expográfico, mas ele não está claro para o visitante na primeira
sala. A segunda sala não tem discurso nenhum, tem objeto antes da exposição
e assim, a meu ver, em frente à recepção, ali me parece antes da exposição, é
a minha leitura que eu faço, não sei como é nos outros museus, se tem esse
tipo de exposição dos objetos, mas se tiver talvez exista algo ali que direcione
o olhar dos visitantes, falando “olha, começou aqui”. E os objetos que estão ali
(na entrada, em frente à recepção) eles parecem que estão no canto. Sabe “tá
aqui, vamos pôr no canto” igual a gente faz em casa, parece. E um dos objetos
que está no canto é o extintor, e o extintor o pessoal olha lá e acha que é um
extintor para apagar fogo, porque normalmente eles ficam no canto no lado dos
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outros (os atuais extintores) né. Então, o extintor está esteticamente bonito,
está conservado, mas se tiver que manter na exposição, é legal... Mas a gente
precisa de informação, e ele não pode ficar ali porque ali não conversa. A
prensa está bem detonada, está um estado precário e está no canto, e o
visitante já entra pensando “nossa, que lugar que eu estou entrando”, o
primeiro objeto já está todo detonado, o suporte dele também. Então ali eu
mudaria, tiraria aquelas coisas, não sei o que eu colocaria a princípio, mas
talvez só a maquete do museu. Sabe, porque a maquete ela funciona,
principalmente para crianças. As crianças, elas levam pro conhecimento delas
que é casinha de boneca, tanto meninas como meninos, eles vão ali, então
funciona bastante. Então quando o educador vê que tem aquele interesse
como é na maquete tátil, a gente vai ali mediar, então a gente sai daqui e vai ali
mediar, e como a família tá junto já vem um combo e já conversa com a família
toda. E às vezes só de estar ali, perguntam sobre saúde pública, que eu acho
que é uma das grandes funções nossas como educador e o Butantan de portas
abertas é fazer determinadas orientações. Então eu acho que ali o que o
funciona bem é a maquete, o resto não. Objetos duplicados, triplicados,
multiplicados, porque eu não vejo muita necessidade atual. Vamos fazer uma
exposição temporária ou permanente sobre determinado objetos é ok, você vai
ter um discurso você vai ter aparato para o visitante repare nessas questões
dos objetos, tem vários objetos, como a balança, tem várias balanças, mas a
gente consegue direcionar o olhar deles paras as diferenças que tem ali? A
relação com a balança com a vida dele, e poderíamos fazer exposições
temporárias sobre esses objetos, tudo bem pode colocar 15 balanças, que a
gente tem na exposição, mas nesse molde de uma exposição pensada para
aquilo. Porque no modo que os objetos estão aqui as pessoas não reparam:
nós temos dois quimógrafos, e do modo que eles tão ali as pessoas “ah, eles
são iguais”. No modo que estão ali, eles não conseguem ver que eles têm 10
anos de diferença um do outro, que eles têm algumas diferenças, e um está
muito quebrado, é mais antigo, os dois estão com peças faltando. Outra coisa,
as legendas dos objetos que já estão aqui, é uma coisa fácil, e é uma coisa que
não conseguimos suprir até agora, mas é uma coisa que a gente precisava. É
minha culpa também. Eu não consegui até hoje, sei lá, pegar esse projeto e dar
fim, não tem legendas que precisam estar aqui e não estão, o objeto está, mas
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não tem legenda... Legenda para o espaço arquitetônico, a janela (se for
permanecer), a pia ali (não sei o que é, dar uma informação para o visitante, o
quadro que chama muito atenção, legendas em inglês. Então vou citar coisas
utópicas, que a gente sente falta mas que a gente não conseguiu dar conta:
legendas em inglês, a questão de acessibilidade, visual e auditiva a gente tem,
e o que a gente tem até agora funciona bem né, que são os QR codes, os
vídeos, pra visual e auditivo estamos bem até agora. Acho que é isso... Alguns
móveis também acho que não precisavam estar aqui, como o armários com as
plantas que a gente deixa fechada por questão de conservação da própria
planta. Então eu acho que não precisava estar aqui, o dois em um, eu não sei...
Eu tenho uma relação de amor e ódio com o dois em um. Ele porta muita
informação, ele é um armário legal pra você colocar, as vezes até objetos,
documentos, ele dialoga com alguns visitantes... Alguns visitantes param nele
para ver mas ele é muito grande para o espaço que ele está. Então é isso, ele
ocupa um espaço que ele poderia estar ali mostrando uma exposição
temporária ou estar aberto para um ateliê educativo, um espaço para a gente
trabalhar com o público de outras maneiras. Mas ele tem essa questão de
suportar bastante informação e o público até que se relaciona com ele. Acho
que isso... Fora a questão de manutenção: a janela está bem detonada,
precisava de uma reforma na janela, as grades laterais me incomodam
profundamente, eu tiraria, porque fica com cara de presídio. Hoje o instituto tem
uma segurança adequada que eu acho que não tem problema ficar sem grade.
(A) Há alguma consideração a ser feita sobre a expografia ou sobre a
edificação que não foi abordada através das questões e que você queira
pontuar?
(J) Eu acho que eu falei tudo. É que eu não sei se cabe o espaço que nós
temos lá atrás, que o espaço da copa e do banheiro. Por mais precário que
eles sejam eles nos atendem muito bem, é um respiro que a gente tem às
vezes para tomar um café, um chá... Às vezes fazer reuniões, esse ano
estamos um pouco parados, mas a gente fazia festinha lá atrás... A gente
precisa de um espaço assim... Mas aquele espaço está precário, ele precisava
também, de um reforma... E a recepção, ela não atende bem quem trabalha
aqui e o público porque ela é esteticamente também amontoada, ela não foi
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pensada... A gente foi conseguindo coisas e foi colocando. O público também
percebe, é a primeira que eles veem é a recepção cheia de coisa: uma mesa
grande, computador, a torre em cima, um balcão já bem gasto...
B. Curadoria:
(A) Em sua opinião qual é a principal mensagem que a exposição quer
passar para o visitante?
(J) Nossa… É que ela tem tantos problemas que eu não sei… É porque assim,
como ela foi uma exposição da década de 80, e ela passou por algumas
modificações e foi muito pontual: se eu estou precisando de coisa aqui, vamos
fazer aqui… ela meio que virou um “frankstein” né… E eu já entrei nesse
“frankstein”... Não sei se existe outro termo… Por que é isso: as necessidades
foram aparecendo e a gente teve que suprir essas necessidades com o tempo.
Ao meu ver a exposição, quando a gente pega essas placas mais antigas,
pega a placa inauguração do museu, o que eu acho que eles queriam passar é
essa questão de grandeza, uma visão positivista do instituto de pesquisa que
começou em um lugar precário, e acho que foi até por isso que se manteve
esse espaço dessa forma e que olha até onde a gente chegou… então assim,
mostrar essa questão positivista mesmo, “nossa, você consegue sair do nada
com uma grande coisa”, e uma exposição que quer passar uma visão de
supremacia machista e branca né… porque você não tem mulheres na
exposição e não tem pessoas que não são figuras que não tem graduação com
um certo destaque, ao não ser no 2 em 1, que também é essa questão que
veio depois.. Então ela passa essa visão muito elitista eu diria… E assim, mais
elitista, positivista, e ultrapassada né… Que eu nem sei se na década de 80
isso já não era ultrapassado… Então, é isso...
(A) Qual o percurso que melhor apresenta o discurso expositivo?
(J) Eu acho que o percurso tradicional: a entrada pela primeira sala (produção
de soros). Porque aqui a gente consegue falar da criação do Butantan, porque
ele foi criado, e depois a parte laboratorial que é a parte de pesquisa. Então eu
acho que esse trajeto ele funciona bem. A primeira sala, por ela estar nesse
momento desse jeito ela ajuda também: então podemos começar até pela
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questão da… Uma questão que a gente fala muito aqui, que eu acho que ficou
um pouco intrínseco mas eu não deixei exposto, a gente fala muito do que o
Butantan para as pessoas, porque as pessoas não sabem o que é o
Butantan… Então a gente fala que trabalha nessas 3 grandes esferas:
pesquisa, produção e cultura. A gente consegue falar das três aqui nessa sala,
e complementar com a outra. Então a gente consegue falar bastante da cultura
por meio da campanha ofídica, e ai falar da produção aqui nesse espaço, e
pesquisa na outra sala. Então, falar o que é o Instituto Butantan é muito
necessário, principalmente porque o pessoal não sabe. Eles acham que as
vezes é uma fazenda de cobras, não sabem o que a gente faz com as
cobras… Não sabem nem que a gente produz vacinas, que a gente é do
governo... Então, muito necessário a gente falar o que é o Instituto Butantan e
porque que a gente trabalha nessas grandes esferas, que tá todo relacionado
com a raiz do Butantan, que é o modelo francês implementado pelo Vital.
Então, daqui pra lá funciona bem (primeira sala), e nesse discurso: o que é o
Instituto Butantan, pesquisa, produção e cultura, e determinados objetos de
acordo com o que o visitante vai trazendo para a gente.
(A) Quais objetos você julga terem maior relação com o discurso
expositivo?
(J) Caixa e laço, crânio e veneno, tubos de sangria e bolsas, mesa expositiva
de soros e vacinas, a arquitetura (muito, a gente trabalha a arquitetura e quase
todos os discursos). E daqui (segunda sala), pra gente falar de pesquisa:
máquina de escrever, a gente usa muito, essa questão que a ciência não se faz
sozinho, que não existe cientista maluco, que a divulgação é extremamente
importante, tanto na questão da produção cientifica, quanto na divulgação
científica, então a máquina é muito importante pra gente; as balanças, a gente
usa bastante; as vidrarias também; a calculadora, mais por questões do
público, o público gosta muito dela, então nos questionam bastante.
(A) Quais objetos você julga desnecessários/irrelevantes para o discurso
expositivo?
(J) Olha, o armário de plantas ele mais atrapalha do que ajuda; então a gente
tem que falar sobre outras coisas a partir dele; o manômetro; a vidraria é boa,
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ajuda bastante, nas duas partes, tanto o público quanto a gente; tamisadores,
isso aqui sairia porque a gente não tem informação de como isso foi usado, eu
deixaria na reserva técnica, ou em um momento ideal se a gente tivesse uma
equipe para pesquisar, a gente poderia propor para essa equipe pesquisar e
nos trazerem informações sobre os tamisadores, eu sei como isso funciona
porque isso a gente usa em algumas análises biológicas, mas a gente não tem
a relação dele com o Butantan, e nesse tamanho também (tamanho do objeto),
os tamisadores que a gente usa na biologia são muito micro, muito pequenos.
Da primeira sala, vamos dar uma olhada… Um dos quimógrafos, prensa,
extintor… É isso.
(A) Em sua opinião o discurso expositivo apresentado nos painéis é
compatível com a mensagem que o museu quer passar?
(J) Com aquela mensagem que eu falei? Sim.
(A) O que você mudaria na curadoria da exposição do Museu Histórico?
(J) Então, se a gente pudesse fechar o museu e fazer tudo de novo com
certeza a gente deixaria ela dialogando mais com o público atual, com as
demandas da sociedade, trazer informações sobre as mulheres na ciência,
sobre as minorias… então, o funcionários que não são graduados, a
importância

deles

aqui

na

instituição

ao

longo

dos

anos,

existem

documentações que a gente consegue sobre eles… Então trazer a importância
deles pra cá. Trazer os funcionários pra cá. É um museu institucional… a gente
tá contando a história de quem tá trabalhando aqui… Então eu acho que tem
que trazer, tanto as histórias atuais, quanto as histórias antigas de funcionários
para cá, e eu trabalharia nessas duas vias: público interno e público externo. O
que eu quero do público interno? Então trazer mais funcionários, sejam
mulheres, sejam funcionários não graduados da história para cá, histórias
antigas e novas; e para o público externo: o que é o Instituto Butantan? Área
cultura, pesquisa, e produção. Então, eu traria essas questões, mas sem deixar
de lado a produção de soros, porque a produção de soros é uma das coisas
que mais instiga, tanto o público agendando como espontâneo, para
permanecer no museu, e para manter diálogo e mediação.
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(A) Você, como educador do museu, acredita que a mediação e as
atividades educativas desenvolvidas estão de acordo com o discurso
expositivo existente? Se não, por quê?
De acordo? Acho que não… A gente é meio rebelde… A gente tenta mudar. Eu
acho que assim, em todas as nossas ações, digo desde que entrei até essa
equipe que está hoje, a gente tenta suprir o que a exposição não faz né. Então
trazer a questão das mulheres, a questão dos outros funcionários, trazer uma
interação pro museu, porque o museu não interage com as pessoas, por essa
questão de não conversar com eles. Então a gente tenta trazer a história
pessoal das pessoas pra cá, a gente tenta suprir. Eu não sei como eu
responderia a sua pergunta, eu acho que a gente complementa o que a
exposição não está fazendo no momento, e que a gente julga, que a gente
também não sabe se a gente está indo para o lado certo ou não, mas a gente
julga que a gente faz isso: complementa com essas coisas que a gente sente
falta. A gente tenta trazer a vida dos atuais visitantes para o Instituto Butantan,
para o museu… Porque ele não se vê aqui. E outra coisa que eu acho que eu
esqueci de falar: que são as questões um pouco mais tecnológicas, que a
gente vê muito em outras exposições… Você conhece a exposição Brasiliana
do Itaú Cultural? Você tem aparatos tecnológicos conversando com coisas
extremamente antigas, objetos antigos, e de um modo assim… Muito sutil, um
modo que você não destoa esteticamente e também você não causa um
estranhamento na pessoa… Então você tem lá um tablet que vai explicar uma
determinada coisa que foi produzida… Então a tecnologia ela tá muito bem
casada com a expografia, com os objetos e com o discurso ali.
(A) Em sua opinião, o visitante consegue entender a exposição sem a
mediação de um educador?
(J) Olha, a partir de que ele entra aqui ele tem a sua vivência e o que ele
entende eu não sei… Né… Mas até com a nossa mediação também… O que
ele vai levar eu não sei… Mas eu sei que com a mediação a gente tem um
objetivo de propor uma vivência diferente para aquela pessoa que entrou.
Como a gente também não tem uma avaliação e às vezes, muitas vezes, é
difícil você avaliar isso, se ele conseguiu viver essa vivência... Então eu
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acredito que todo mundo que entra aqui vai ter a sua interação de algum modo.
Então com a interação, nós temos o objetivo de propor uma vivência para
aquele visitante e que aquilo faça sentido para ele.
(A) Mas no sentido de a exposição sozinha, você acha que ela consegue
passar essa mensagem sem a ajuda da mediação? Só pela expografia e
pela curadoria a pessoa consegue entender essas mensagens?
(J) Ah, não. Agora entendi melhor sua pergunta… Não. Com base em todos
esses relatos que eu já te fiz, o público chega aqui no final da exposição e não
entendeu nada…

