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Resumo
Este trabalho tem como objetivo analisar a exposição de longa duração do
Museu

Histórico

do

Instituto

Butantan,

identificando

possibilidades

interpretativas para exposição e sugestões para uma nova curadoria e
expografia. A análise do discurso expositivo é feita a partir de uma análise
histórica do museu, entrevistas com as equipe, e uma análise de estudo de
públicos existente. Todos esses dados geraram algumas sugestões para uma
curadoria mais acolhedora e coerente com a missão do museu e propostas da
equipe.
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Abstract
This work aims to analyze the long-term exhibition from the History Museum of
the Butantan Institute, identifying interpretative possibilities for exhibition and
suggestions for a new curatorship and expography. The discourse analysis of
the exhibition was made from a historical analysis of the museum, interviews
with the staff, and an analysis of existing audience studies. All these data
generated some suggestions for a more hospitable exhibition and consistency
with the mission of the museum and proposals of the team.
Key words
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1. Introdução
O Museu Histórico do Instituto Butantan foi inaugurado em 11 de junho
de 1981, no contexto das comemorações do aniversário de 80 anos do
Instituto. A ideia de criar um Museu Histórico surge em meio a diversas
questões que permeavam a necessidade de preservação da memória e do
patrimônio da instituição. O processo de remoção das antigas coelheiras, em
1980, localizou “destroços” remanescentes do primeiro laboratório de Vital
Brazil, que havia sido demolido em 1928. Essa descoberta aliada ao interesse
em preservar a história institucional, resultaram na reconstrução desse espaço,
com a preservação dos destroços restantes, e na montagem do Museu
Histórico nesse local.
O museu é concebido com o objetivo de representar o cenário do
primeiro laboratório do Instituto, apresentando a evolução da ciência. Segundo
relatórios da época da inauguração, há o desejo de mostrar a evolução da
pesquisa e do Instituto Butantan sendo “espelho da trajetória da instituição”
(MACHADO, 1981). Os dois espaços permanentes do museu foram elaborados
seguindo uma proposta cenográfica desse primeiro laboratório, elaborados a
partir de fotografias da época e relatos de funcionários. A montagem
expográfica contou com a contratação de uma equipe de especialistas que
incluía arquitetos, museólogos e historiadores.
Nesses 37 anos de funcionamento do Museu Histórico a exposição atual
continua muito similar à produzida em 1981, tendo passado por algumas
revitalizações e mudanças expográficas e curatorias durante os anos. Os
mostruários, mobiliário e programação visual sofreram diversas alterações,
mas conceitualmente não houve grandes mudanças. Nesse cenário, a
necessidade de renovação conceitual e expográfica se torna evidente para
melhorar a comunicação com o público e a preservação do edifício tombado e
do acervo em exposição.
A autora deste trabalho é graduada em Museologia, e busca através de
um olhar mais criterioso no campo museográfico, propor sugestões para uma
nova curadoria para a exposição de longa duração do Museu Histórico do
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Instituto Butantan. Para esse fim entendemos museu como: “instituição
permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu
desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, estuda, expõe e
transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio, com
fins de estudo, educação e deleite” (ICOM, 2009)
Segundo Marília Cury (2005) a museografia é o conjunto de ações
práticas desenvolvidas nos museus, onde incluímos as atividades de
planejamento,

arquitetura,

acessibilidade,

documentação,

conservação,

exposição e educação. A expografia seria um recorte dentro da museografia
que trata especificamente de exposições e suas técnicas. A partir desses
conceitos, podemos reparar que a expografia da época (1981), presente na
exposição do Museu Histórico, defende uma linha de pensamento conservador
dentro de uma história linear que dificulta uma leitura crítica, além de uma
qualidade expográfica ultrapassada, onde o potencial de seu acervo e espaço
expositivo foram pouco explorados.
A museóloga Maria Cristina Bruno (2008) discute a existência de
diversas heranças relevantes à construção da definição de curadoria no
contexto contemporâneo. O percurso histórico e o delineamento do perfil
profissional

do

curador

passam

por

diversos

processos

no

cenário

museológico. Nas últimas décadas a definição de curador tem envolvido o
profissional que tem sob seu domínio determinado tema referente a coleções e
acervos, e que disponha de um olhar refinado de seleção e elaboração de
discursos expositivos, considerando que as ações de documentação e
conservação já tenham sido efetuadas pela instituição. Nesse sentido, a prática
de ações curatorias trata da fusão de diversos trabalhos multidisciplinares que
envolvem diferentes áreas.
A ideia de que o trabalho curatorial seria a atividade de um olhar autoral,
individual e isolado não é realidade no campo museológico. Considerando que
a autora não tem o domínio total dos temas tratados no Museu Histórico, e o
curto período de tempo do curso de especialização, o trabalho propõe uma
curadoria compartilhada que inclua toda a equipe, em especial os educadores
que são conhecedores e propagadores do discurso expositivo e conhecem e
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lidam com o público diariamente. É importante destacar que as ações de
coleta, conservação, e documentação estão em andamento no museu, não
sendo possível dispor de conhecimentos específicos sobre todo o acervo em
exposição e na reserva técnica para o desenvolvimento deste trabalho.
Com isso, este trabalho entende curadoria no sentido museológico,
como processo curatorial que não se trata de ações isoladas ou individuais, e
que considera a importância do trabalho interdisciplinar e de participação
comunitária para uma apropriação social e cultural dos bens patrimoniais.
Nesse sentido, o objetivo do trabalho é a percepção em conjunto de um
enfoque temático para a exposição de longa duração. O enfoque temático será
elaborado a partir de uma análise do discurso expositivo existente, do
conhecimento/opinião do público (pesquisa de público), e do discurso dos
educadores do museu (entrevista com a equipe).
Dentro desta proposta, definiremos os principais objetivos do discurso
expositivo, respeitando as coleções, os discursos educacionais, e a realidade
conjuntural do Instituto Butantan. Considerando que não será possível
estabelecer um recorte expositivo do acervo, pois não existe uma
documentação museológica, ou uma política de aquisição e descarte do
museu.
Este

trabalho

busca

como

resultado

final

a

identificação

de

possibilidades interpretativas para exposição de longa duração do Museu
Histórico do Instituto Butantan, evidenciando seu processo de construção
expográfica. O resultado almejado fundamenta a importância da documentação
da construção curatorial, pois enfatiza seu caráter contingente1, expondo todo o
processo de construção e seleção do enfoque temático.
Para realizar essa análise dividimos o trabalho em cinco capítulos, o
primeiro sendo a introdução do trabalho que expõe os objetivos, conceitos e
métodos a serem utilizados. O segundo capítulo introduz um histórico do
museu, entendendo que é de extrema importância analisar o contexto de sua
1

Esse termo faz referência a um conceito utilizado por Ulpiano Meneses que coloca a
importância da exposição exibir museograficamente o processo de sua produção. MENESES,
U. T. B. de. A problemática da identidade cultural nos museus: de objetivo (de ação) a objeto
(de conhecimento). In: Anais do Museu Paulista. Nova série, n. 1, 1993.
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criação e museografia, assim como o reconhecimento de sua missão e dos
diferentes contextos e direções que passou durante os anos.
O terceiro capítulo compõe a análise do discurso expositivo, que tem sua
investigação em três bases: no discurso expositivo existente na exposição de
longa duração; no conhecimento/opinião do público a partir da pesquisa de
público realizada em 2013 (SOUZA e ALMEIDA, 2015); e na entrevista com os
educadores e equipe do museu, realizada para esta pesquisa. O quarto
capítulo expõe o resultado do trabalho com sugestões para uma nova curadoria
e possibilidades interpretativas para a exposição de longa duração. O quinto
capítulo do trabalho contém a conclusão e os comentários finais.
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2. Histórico do Museu
A origem da edificação onde hoje está o Museu Histórico se confunde
com a história do próprio Instituto Butantan, que se inicia no final do século XIX.
Assim como Instituto Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan tem sua origem com o
surgimento de casos de peste bubônica em Santos, em 1899. A doença causou
grande preocupação por parte das lideranças políticas, que reagiram criando
entidades com o seguinte propósito: “Instituições produtoras e veiculadoras de
conhecimentos, de ações profiláticas e de produtos biológicos destinados a
curar ou prevenir doenças humanas, animais e vegetais.” (BENCHIMOL e
TEIXEIRA, 1993, p.7).
Vital Brazil é a figura responsável por iniciar os trabalhos de produção de
soros e vacinas no estado de São Paulo. Profissional já conhecido no mundo
científico, formado em medicina, tinha grande interesse no estudo do ofidismo.
Vital Brazil inicia a produção de soro antipestoso nas instalações da Fazenda
Butantan em São Paulo, que havia sido adquirida pelo estado com esse
propósito. A localização da fazenda foi estrategicamente pensada no intuito de
ser um local afastado dos centros urbanos, onde pudessem ser feitos
experimentos científicos sem a preocupação de contaminação da população.
Um estábulo da fazenda foi adaptado, a partir de 1899, para abrigar um
laboratório para a produção dos soros, onde Vital e sua equipe pesquisaram e
produziram soros e vacinas. Apesar do local improvisado, foram entregues ao
público, em 11 de junho de 1901, as primeiras doses de soro antipestoso, e em
14 de agosto de 1901, os primeiros soros antiofídicos. A fazenda se torna uma
instituição autônoma - “Instituto Serumtherapico do Estado de São Paulo” - em
23 de fevereiro de 1901. Este espaço improvisado foi o principal laboratório da
Instituição até 1914, quando é inaugurado outro prédio destinado à pesquisa e
produção: o Prédio Central, atualmente denominado Edifício Vital Brazil.
O interesse de Vital Brazil em ofidismo marca os interesses da nova
instituição, que passou a produzir, além de soros antipestosos, soros
antiofídicos. A produção de soro necessitava a criação de cavalos e a doação
de cobras. Por esses motivos, as primeiras edificações da fazenda Butantan
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eram uma cocheira para abrigar cavalos e um laboratório para a produção do
soro, construções adaptadas em um estábulo.
O tombamento do Instituto Butantan em 1981 pelo Condephaat se deve
a alguns fatores relacionados à necessidade de sua preservação frente às
frequentes perdas de sua área, e à comemoração de aniversário dos 80 anos
da instituição. O tombamento e a comemoração da data desencadearam
diversas obras e atividades científicas e culturais que tinham como objetivo
preservar a memória e o patrimônio da instituição. Foi nesse cenário de
tombamento e comemoração que, no dia 11 de junho de 1981, foi aberto o
Museu Histórico do Instituto Butantan.
A ideia de construção do Museu Histórico veio durante o processo de
remoção das antigas coelheiras, em 1980, e na localização de destroços
remanescentes (piso e alicerce) do primeiro laboratório em que Vital Brazil
iniciou seus trabalhos, laboratório este que funcionava na antiga fazenda
Butantan, demolido em 1928. A descoberta dos destroços traz a ideia de
reconstruir o primeiro laboratório no Instituto e de criar o Museu Histórico
naquele espaço. Segundo registros da época2, foram feitas entrevistas com
antigos funcionários e análises fotográficas, que serviram de base para o
arquiteto fazer a edificação similar à antiga construção. A obra e restauro foram
realizados no curto período de dez semanas.
O diretor do Instituto na época (1979-1983), Bruno Soerensen Cardozo,
organizou a comissão de comemoração do aniversário de 80 anos do Instituto
e designou um grupo de trabalho com a finalidade de realizar levantamento de
materiais históricos da instituição para o futuro Museu Histórico. Segundo o
relatório final da comissão foi recomendada a criação de uma comissão
permanente de trabalho de implantação do museu, encarregada de obter
depoimentos para construir um histórico da instituição.
A partir dessas atuações o acervo histórico do Instituto Butantan passou
por um processo de coleta e seleção feito pelos próprios funcionários. Esse
acervo ficou armazenado até a contratação de uma equipe de especialistas
2

Relatório de Gestão Bruno Soerensen – Projeto Museu Histórico, 1981. Bruno Soerensen
Cardozo foi diretor do Instituto Butantan entre 1979 a 1983.
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para a reconstrução e instalação do museu. Nesse quadro de contratação
consta o arquiteto Osmar Mammini, que havia participado do momento de
descoberta dos resquícios do antigo edifício e ficou responsável pela
construção do museu; a equipe de história e museologia, composta por
Marlene Suano, Elisabeth Braz e a historiadora Jandira Lopes de Oliveira, que
se encarregaram dos textos e organização museográfica, e o arquiteto Julio
Abe Wakahara, responsável pela comunicação visual.
Segundo o editorial “Memórias do Instituto Butantan” de 1980/81:
Ao entregar o Museu Histórico do Instituto Butantan ao público, a
Diretoria e a Comissão do Museu desejam 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.06)

Nesse sentido o museu surge com o objetivo de representar esse
cenário do primeiro laboratório e da primeira cocheira do Instituto e mostrar a
evolução da ciência a partir desse espaço inicial. Porém, também é colocado
como proposta que o museu não fosse apenas uma “sala estanque de um
passado”:
O Museu Histórico do Instituto Butantan propõe-se a ser, através de
exposições sempre renovadas a partir de pesquisa sobre seu acervo
material e documental, o espelho da trajetória da instituição, desde a
sua criação até nossos dias. Não uma sala estanque de um passado
recapturado mas sim importante auxiliar para a compreensão dos
caminhos da própria atividade científica. (MACHADO, 1981, p.06)

Podemos encontrar nesses documentos a razão e objetivos de criação
do Museu Histórico, mas sua missão até hoje não foi muito bem definida. Em
primeiro momento, de acordo com os documentos de gestão, há o desejo de
mostrar a evolução da pesquisa e do Instituto Butantan sendo “espelho da
trajetória da instituição”, e também de apresentar exposições sempre
renovadas.
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Imagem I: Fotografia à esquerda: Museu Histórico - Vista lateral do museu restaurado e
instalado no primeiro laboratório do Instituto Butantan. Fotografia à direita: Museu Histórico Vista interna da parte posterior correspondente às cocheiras. (MACHADO, 1981, p.08-9)

O Museu Histórico é primeiramente vinculado à diretoria técnica do
Instituto, e em 1983 passa a fazer parte das unidades da Divisão Cultural, com
nível de seção técnica. Durante esse primeiro período, o museu fica
indiretamente sendo coordenado pela historiadora Jandira Lopes de Oliveira.
Ao se tornar seção técnica, acaba perdendo parte de suas instalações em
virtude da ampliação e reforma do biotério, onde ficava sua reserva técnica.
Segundo Canter (2005) a mudança do acervo para o 1º andar do Prédio
Central causou perdas de peças e documentos do acervo.
A saída da historiadora Jandira Lopes de Oliveira da instituição
interrompeu as atividades do Museu Histórico, que vinha desenvolvendo
exposições temporárias. Em 1985 foi realizado um concurso para provimento
de vaga de historiador, pelo qual Solange Ferraz é admitida, permanecendo
aproximadamente um ano na instituição. Durante esse período no Museu
Histórico, Solange Ferraz procurou ampliar a área do museu, elaborando
projeto de edificação anexa.
Na ocasião de outro concurso para historiador, Dora Shellard Corrêa
entra e permanece de 1986 a 1990. Durante sua coordenação o museu
desenvolve projetos ligados ao Museu de Rua e à história do Hospital Vital
Brazil, assim como projetos para a catalogação do acervo documental do
Instituto. Em 1988 é comissionada outra historiadora, Maria Cecília Loschiavo
dos Santos, que durante seu curto período no Instituto programou diversos
cursos e simpósios na área de história (CANTER, 2005).
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O Museu de Rua foi instalado na ocasião da comemoração dos 90 anos
do Instituto Butantan (1991), constituído de 20 painéis autoportantes em
estrutura metálica, que expunham as atividades de pesquisa, produção,
cultural, edifícios e personalidades do Instituto. Os painéis foram instalados na
principal alameda do Instituto, compondo um tipo de exposição ao ar livre, com
o título: “Instituto Butantan – 90 anos de Ciência Aplicada à Saúde Pública”. A
realização foi do escritório Julio Abe Wakahara, que já vinha trabalhando com
projetos de museus de rua, desde 1977, em São Paulo (ARRUDA, 2014).
O decreto nº 33.116, de 13 de março de 1991, que dispõe sobre a
organização

do

Instituto

Butantan,

coloca

o

museu

na

Divisão

de

Desenvolvimento Cultural, dentro do Centro de Documentação. Segundo o
decreto, o Museu Histórico tinha como atribuição:
a) organizar, manter e atualizar seu acervo; b) desenvolver atividades
culturais visando a difusão de conhecimentos sobre vultos da história
da
ciência,
especialmente
aqueles
que
contribuíram,
significativamente, para o progresso das especialidades cultivadas no
Instituto; c) manter intercâmbio com entidades congêneres; d) realizar
pesquisas no campo da museologia relacionadas com a história do
desenvolvimento científico e tecnológico do Instituto. (Dec. 33116, de
13/03/91)

Após a saída de Maria Cecília Loschiavo não houve mais concurso para
historiadores no Instituto até 2004, deixando o museu pouco ativo. Entre o
período de 1992 a 1994 a bióloga e museóloga Nayte Vitiello, que trabalhava
no Museu Biológico, começa a trabalhar no Museu Histórico. O vínculo com o
Museu Biológico e a ausência de uma chefia durante a década de 90
representou um período pouco profícuo para o Museu Histórico.
Em 1998 é realizada a reforma de substituição dos painéis do Museu de
Rua devido ao seu avançado grau de degradação, também administrada pelo
escritório Julio Abe Wakahara. A mesma reforma abrangeu os painéis do
Museu Histórico, confeccionados em 1981 com a criação do museu, foram
substituídos por 14 novos painéis fotográficos.
O período da década de 90 até a entrada de Suzana Cesar Gouveia
Fernandes (2004 a 2010) na direção do museu foi um período de carência de
recursos humanos e de isolamento do Museu Histórico dentro das unidades
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administrativas

do

Instituto. As

funções

atribuídas

ao

museu

foram

minimamente cumpridas durante esse período, que também, por falta de
direção, deixaram poucas evidências de projetos e documentos desse
período.3
Suzana Fernandes é admitida no Instituto Butantan no concurso de
2005, historiadora e arqueóloga, fica responsável pelo Museu Histórico até
2010. Nesse período a equipe desenvolve o Plano Gestor do Museu Histórico,
elaborado pela primeira vez em 2005, sofrendo alterações a partir 2007. No
ano de 2005 foi discutido um programa de criação de uma equipe de trabalho e
realizadas as primeiras pesquisas de públicos.
O Plano Gestor de 2009 define a missão do Museu Histórico como:
O Museu Histórico do Instituto Butantan tem por missão estimular e
incentivar o interesse do público visitante a dialogar com a história
científica do Instituto Butantan, por meio de ações educativas,
pesquisa na área de acervos e divulgação para a ampliação e
reafirmação do público alvo (Plano Gestor MHIB, 2009, p. 09)

Durante o período de direção de Suzana Fernandes houve algumas
mudanças expográficas nas salas expositivas do museu. A antiga sala com a
saída se tornou a entrada principal, abrigando a sala de exposições
temporárias, e antiga entrada principal se tornou a saída, abrigando a
exposição permanente. A sua direção é marcada por diversas exposições de
curta duração e de oficinas elaboradas pelo museu. Em 2005 foi adotada a
política de venda de ingressos na bilheteria, que dava direito à visitação dos
três museus do parque – Museu de Microbiologia, Histórico e Biológico.
Nayte Vitello iniciou a documentação do acervo na época que trabalhou
no museu, porém de forma provisória. Segundo o Plano Gestor do museu de
2009, no final de 2005 foram feitas tentativas de identificação e catalogação do
acervo museológico que resultaram em um banco de dados de consulta
interna. O acervo que ficava em uma sala no prédio da biblioteca foi deslocado

3

Existe a documentação das exposições temporárias que aconteceram nos anos de 1990 no
Museu Histórico: “Vital Brazil, Cientista Nota 10” (1991); “Augusto Esteves – um artista no
Instituto Butantan – Centenário de Nascimento 1891 – 1991” (1991); “Centenário do
Nascimento de Afrânio Amaral” (1994); “Cinquenta anos de Hospital Vital Brazil 1945-1995”
(1995); “Calmette, Guerin e o BCG” (1998).
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para a Casa Vital Brazil, oferecendo um acesso mais frequente e seguro dos
funcionários e pesquisadores.
O decreto nº 55.315, de 5 de janeiro de 2010 trouxe grandes mudanças
para a área cultural do Instituto Butantan e na gestão dos museus, alterando a
denominação de Divisão de Desenvolvimento Cultural para Centro de
Desenvolvimento Cultural, e fazendo mudanças em sua organização interna.
Uma das mudanças de maior impacto foi a de transferência do Museu de
Saúde Pública “Emílio Ribas” para a gestão do Instituto.
Segundo o decreto, algumas das atribuições definidas para o Centro de
Desenvolvimento Cultural seriam de desenvolver o entendimento das ciências,
através da história e do resgate da memória de interesse cultural e científico
relativa à área da saúde, fomentando o diálogo crítico e reflexivo com a
comunidade científica. O decreto define que o Museu Histórico deve
desenvolver atividades culturais visando à difusão de conhecimentos sobre
vultos da história da ciência, especialmente aqueles que contribuíram, para o
progresso das especialidades cultivadas no Instituto.
No mesmo ano do decreto, em setembro, Adriana Mortara Almeida entra
no Instituto como diretora do Museu Histórico e permanece até os dias de hoje.
Adriana Mortara tem formação em história com mestrado em ciências da
comunicação, doutorado em ciência da informação e documentação, e pósdoutorado na área de museologia; sua formação na área indica a tentativa por
parte do Instituto de trazer profissionais da área para a gestão de seus museus.
A gestão do museu durante esses oito anos teve grande impacto no setor
educativo, que hoje é formado por três educadores e sete estagiários4. O setor
educativo do museu desenvolve diversas atividades educativas com foco em
diferentes públicos, além de desenvolver estudos de públicos e avaliações de
suas atividades.

4

A configuração da equipe passou por várias modificações desde 2010 e em 2019 será feita a
gradual substituição de estagiários por monitores contratados pela CLT.
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3. Análise do Discurso Expositivo
A análise do discurso expositivo tem como objetivo conhecer melhor a
exposição de longa duração atual do Museu Histórico, identificando e
analisando os diferentes discursos existentes nesse espaço, observando os
pontos positivos e negativos da curadoria atual para que seja possível construir
uma nova proposta expográfica a partir dessas experiências. A análise do
discurso expositivo será feita em três bases: nossa leitura do discurso
expositivo existente na exposição de longa duração; o conhecimento/opinião do
público a partir da pesquisa de público realizada em 2013 (SOUZA e ALMEIDA,
2015); e de entrevistas com os atuais educadores e equipe de apoio do museu.

3.1.

Leitura e análise da exposição

Atualmente, o circuito de visitação inclui a entrada com a recepção,
destinada a informar e conferir o ingresso do visitante, e duas áreas de
exposição de longa duração: a área conhecida por “sala cocheira”, que contém
partes do assoalho originais do primeiro laboratório e compõe um cenário com
baias e objetos utilizados na produção de soros, tendo a proposta de discutir o
processo de produção de soros e o início da história institucional; e a “sala
laboratório”, composta por mobiliários antigos do instituto e objetos usados em
laboratórios, propõe discussão sobre a pesquisa científica e sua evolução.
Hoje a exposição de longa duração ocupa as duas salas do museu com
entrada única na “sala cocheira” e saída única na “sala laboratório”, delimitando
o percurso de visitação do público5. A exposição enfrenta diversas dificuldades
decorrentes da precariedade da edificação que prejudica a acessibilidade de
pessoas com mobilidade reduzida, o controle de temperatura e umidade, a
iluminação dos objetos, a conservação, entre outras questões que não serão
tratadas neste trabalho.
A maior parte do acervo do Museu Histórico é proveniente de coleta de
objetos e documentos que foram guardados nos laboratórios do Instituto ou de
coleções particulares de antigos funcionários. O trabalho realizado pela
5

Os grupos agendados que são divididos em dois para melhor atendimento costumam entrar
pela parte central do museu, acompanhados pelos educadores.
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comissão do início dos anos 1980 para levantamento do material histórico do
Instituto compilou materiais de laboratórios internos de produção e pesquisa.
O acervo em exposição já passou por diferentes mudanças expográficas
como a localização dos objetos e a mudança de expositores. A exposição da
“sala cocheira” hoje abriga uma variedade de objetos que incluem: dois
quimógrafos, prensa, destilador, duas centrífugas, microscópios, geladeira; e
outros objetos que fazem composição cenográfica da cocheira: as baias, o
cocho, tubos de sangria, bolsas de sangue, caixas e ampolas de soro e veneno
cristalizado. A sala também contém uma janela didática de vidro que mostra a
estrutura da parede do prédio em tijolos, referenciando a estrutura
remanescente da antiga construção.
A segunda sala abriga muitos objetos de escritório como máquinas de
escrever, telefone, escrivaninhas, armários, calculadora, cadeiras e mesas, e
objetos que compõem a cenografia do primeiro laboratório do Instituto
Butantan: peagâmetros, proveta graduada, balanças, autoclave, aparador,
banho-maria, estufas, tamisadores, potes de porcelana, copos graduados,
erlenmeyers, esterilizadores, frascos, tubos de ensaio, entre outros.
A exposição sofreu várias mudanças desde 1981: uma significativa foi de
ter fotos, quadros e documentos pendurados nas paredes e em exposição que
posteriormente foram retirados. Segundo a atual diretora do museu, Adriana M.
Almeida, o microscópio eletrônico deve ter sido trazido no início dos anos 1990,
e provavelmente uma das centrífugas também. Os objetos foram sendo
acrescentados na exposição de longa duração ao longo dos anos. Em relação
ao mobiliário, muitos dos armários permanecem desde a criação do museu,
porém alguns, especialmente na sala cocheira, foram trocados. As bases de
apoio para alguns objetos mais sensíveis foram colocadas em 2017 e a vitrinemesa com soros e vacinas entre 2015 e 2016.
O discurso expositivo atual se manifesta através de textos distribuídos
em 13 painéis de metal, produzidos em 1998 pelo escritório de Julio Abe
Wakahara. Os textos estão em português e tradução em inglês e contêm
imagens de fotografias da época. Os títulos dos temas dos painéis na sala
“cocheira” são: “Museu Histórico - Instituto Butantan I e II”, “Aqui começou o
Instituto Butantan”, “A Criação do Instituto Butantan”, “Obtenção de Soros e
Vacinas I e II”, “Quem foi Vital Brazil”, e “Intercâmbio com o Interior”.
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Os textos encontrados nessa primeira sala apresentam a missão do
museu e um pouco da história institucional e da criação de instituições
científicas no Brasil, porém não fazem uma contextualização do edifício, da
criação do museu, ou dos objetos em exposição.
O objetivo do Museu Histórico do Instituto Butantan é ser o espelho
da trajetória da instituição, desde sua criação até nossos dias. Buscase, assim, contribuir para a compreensão dos caminhos da atividade
científica no país e sua utilização a serviço da saúde pública. (Painel
nº 01 do Museu Histórico, 1998)

A informação contida na missão do museu apresentada no painel nº 01
da exposição carrega um conceito ultrapassado que traz a história como
espelho da realidade. Os investigadores e teóricos da área não consideram
que o historiador consiga ser imparcial ou espelhar a realidade tal como ela
seja. A escrita por si só nunca é neutra, assim como nenhuma exposição é
neutra. O trabalho do historiador ou curador depende de suas fontes de
informação, que podem facilmente ser manipuladas ou distorcerem a realidade.
Por esses fatores é importante deixar evidente as fontes de informação,
mesmo que sejam em formato expográfico.
A segunda sala apresenta os painéis com os temas: “O Instituto
Butantan e o Público”, “Cientistas e Técnicos”, “A Comunidade do Instituto
Butantan”, “O Butantan Cresce”, e “Infra-estrutura e Serviços”. Esses textos
fazem um recorte não cronológico de algumas questões da história do Instituto,
porém não se aprofundam em seus temas. Os responsáveis pelos textos
trouxeram questões de 1998 e a realidade do Instituto naquela época, porém
essa realidade já mudou em vinte anos.
Alguns objetos que se relacionam com o tema estão próximos aos
painéis, mas não apresentam nenhuma relação explicita no texto, como se
fossem apresentações divergentes dividindo o mesmo espaço. Não existe uma
aproximação textual pedagógica com explicações de termos científicos que são
mencionados, dificultando a comunicação com um público não especializado.
O discurso dos painéis não abre espaço para temas transversais que
possibilitem conteúdos que se relacionem com temáticas relevantes para
compreensão das situações atuais ou que se relacionem com a realidade do
público.
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O discurso nesses textos apresentam informações sem bibliografia ou
bibliografia incorreta, e informações desatualizadas na conjuntura atual do
Instituto. Outro fator evidente que pudemos perceber é a presença de poucos
nomes importantes da história do Instituto e da saúde pública, dando enfoque
principalmente para Vital Brazil e homens da ciência da mesma época, não
mencionando o nome de mulheres em nenhum dos 13 painéis.
O museu tem o dever de criar oportunidades de diálogo construtivo e de
reflexão a partir de sua museografia, e evitar passar a ideia que é possuidor de
informação ou de “verdades”. Para isso, a linguagem expositiva deve evitar
uma abordagem transmissora de comunicação que entenda o processo de
envio de mensagem para um receptor passivo, evitando ser uma comunicação
linear e fechada. O discurso expositivo analisado no Museu Histórico cria
poucas oportunidades de diálogo, deixando esse trabalho exclusivamente para
os educadores.
A preservação do acervo é uma tarefa básica na atividade museológica,
é importante compreender que a falta de pesquisa do acervo impossibilita a
utilização de informações sobre as coleções em sua exposição. Após o
processo de documentação e pesquisa do acervo a equipe do museu terá o
desafio de contextualizar essas coleções e adaptá-las às questões atuais,
explorando temas que já são articulados pelos educadores. Um acervo
organizado e bem estruturado, oferece como retorno atividades expositivas
dinâmicas e de interesse social, bem como pesquisa e divulgação pertinentes.
Dessa forma, podemos concluir que o discurso apresentado nos textos
curatoriais não possui um discurso compatível com as atividades educativas
desenvolvidas, não se adequam a diferentes públicos, e conversam muito
pouco com o acervo em exposição. O discurso expográfico da época de 1998
fez sentido no momento em que foi implantado, porém se encontra com
informações desatualizadas e com uma linguagem de difícil acesso para a
diversidade de públicos.

3.2.

Estudo de Públicos do Museu Histórico
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O museu se comunica de diferentes formas a partir das escolhas de sua
museografia, é muito importante pensar no tipo de linguagem, a abordagem
interpretativa, os temas e objetos escolhidos. A seleção dessa linguagem deve
levar em consideração o público alvo do museu, o público potencial, e elaborar
estudos de públicos. A partir dessa necessidade fizemos uma seleção de dados
de pesquisas de públicos efetuadas no Instituto Butantan para ter um melhor
enquadramento do perfil e das necessidades dos visitantes, com um maior foco
no público do Museu Histórico.
Os dados coletados foram retirados da pesquisa “The History Museum of
the Instituto Butantan: visitors’ profile and perception” (SOUZA e ALMEIDA,
2015). Essa pesquisa coletou dados de visitantes do parque do Instituto
Butantan em 2012 e de estudos de observação e entrevistas no Museu
Histórico em 2013. Em 2012 foram entrevistadas 1.150 visitantes do parque do
Instituto. Entre 2012 e 2013 foram observados e entrevistados pelo menos 100
visitantes de cada museu (Biológico, Histórico e de Microbiologia) e o Museu
Histórico teve o total de 117 entrevistados.
A pesquisa de públicos de 2012 teve o objetivo de identificar o perfil dos
visitantes. Foram entrevistadas pessoas que falavam português e de idade
acima de 15 anos. O resultado mostrou que a maior parte do público do parque
é de mulheres (55%), idade entre 33 a 45 anos, casados (57%), graduados no
ensino médio (71%), e brancos (66%).
A partir desses dados foi possível perceber algumas diferenças nos
visitantes dos três museus do Instituto. O Museu Histórico teve um maior
número de pessoas com idade de 30 a 44 anos (48% dos entrevistados); um
público igual de homem e mulheres, adultos; maior parte do público mora na
região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital (59,4%); e maioria
formada de grupos de famílias (80%).
Os visitantes do Museu Histórico foram questionados quanto o motivo de
visitar o parque, os entrevistados afirmaram que a visita era uma experiência
familiar: para “trazer crianças para ver” com 34%; “para conhecer o Instituto
Butantan” com 33%, “se divertir/lazer” com 17%.

17
Sobre a experiência do visitante no Museu Histórico (percurso escolhido,
preferências e opiniões) foi feita uma pesquisa de timing and tracking6. Foram
registrados 100 percursos feitos pelos visitantes no Museu Histórico,
registrados em desenho da planta do museu. Dessa forma, foi possível
estabelecer a força de atração e retenção dos elementos da exposição, o
número de paradas e tempo de observação dos visitantes.
A resposta para “O que você mais gostou no Museu Histórico?” foi em
maior parte em relação com os objetos no museu, com ênfase na calculadora,
máquina de escrever, o microscópio, e a centrífuga. A pesquisa concluiu que os
painéis com textos, gráficos e fotografias tiveram uma grande força de
retenção, mas uma pequena força de atração. Esse resultado indica que os
conteúdos nos painéis despertam interesse dos visitantes e seguram sua
atenção.
Por outro lado, a pesquisa também mostrou que itens com grande
força de atração não têm sempre grande força de retenção, mesmo
aqueles apontados como favoritos. Uma hipótese é que a falta de
apelo estético ou a falta de informação complementar afasta
visitantes, que em primeiros instante, foram atraídos pelo objeto:
visitantes se aproximam deles, olham, e continuam vendo a
exposição. (SOUZA e ALMEIDA, 2015, p.125, tradução nossa)

A pesquisa criou categorias para análise das respostas da pergunta
“Qual a mensagem que a exposição do Museu Histórico pretende passar?”.
Foram

estabelecidas

quatro

categorias

a

partir

das

respostas

dos

entrevistados: referência histórica; importância da pesquisa/investimento em
pesquisas; soros e vacinas, como eram feitos e como são feitos hoje; e outros.
Segundo as informações retiradas da tabela abaixo a maior parte das
respostas quanto a mensagem da exposição foram de referência histórica que
entenderam história como evolução e desenvolvimento geral do instituto

Categoria
Referência Histórica
6

Subcategoria
História como

Frequência
30

O pesquisador escolhia um lugar estratégico para observar o percurso do visitante, seu sexo,
e se tinha companhia, registrando quanto tempo o visitante ficava parado na frente de cada
objeto. Também foi registrado como o visitante agia na exposição.
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evolução/desenvolvimento
geral
Objetos científicos e
tecnológicos/desenvolvimento
médico
História institucional/a fazenda
Memória do passado/coisas
antigas
Importância da
Pesquisa/investimento
em pesquisas
Soros e vacinas, como
eram feitos e como
são feitos hoje
Outros

24
12
20

_

8

_

13

_

24

Tabela I: Tabela elaborada a partir dos dados da pesquisa “The History Museum of the
Instituto Butantan: visitors’ profile and perception” (SOUZA e ALMEIDA, 2015).

Os visitantes foram questionados sobre as diferenças entre as duas
salas expositivas. Segundo as respostas não ficou claro para os visitantes as
diferenças entre as duas salas, a maior parte das respostas foram sobre as
diferenças

de

quantidade

e

tipos

de

objetos,

não

apresentando

a

estrutura/arquitetura como algo característico ou perceptível entre os dois.
Quando questionados se havia aprendido algo sobre a história do Instituto
Butantan durante a visita, a maior parte dos visitantes também mencionou ter
adquirido conhecimento dos instrumentos usados em laboratórios antigamente.
Quanto à resposta à pergunta “você sentiu falta de alguma coisa no
Museu Histórico?” 74% dos entrevistados responderam “não sentir falta de
nada”. As pessoas que responderam que sentiram falta de algo em grande
parte mencionaram objetos que o museu não tinha, a abordagem dos
educadores, e questões sobre a expografia, como a inserção de multimídia na
exposição. Similar com a última pergunta, “Se você pudesse, o que você
mudaria no Museu Histórico?” a maior parte dos visitantes também afirmou não
sentir falta de nada (77%). A segunda resposta mais frequente foi sobre a
expografia e seus elementos, como a falta de interatividade e recursos de
multimídias, e mais itens com informações.
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Podemos concluir a partir desses dados que público do Museu Histórico
é composto por um público familiar em maior parte de adultos com idade de 30
a 44 anos, acompanhados por crianças. Para esse público o motivo de visita é
uma experiência familiar para trazer as crianças, conhecer o Instituto e se
divertir. Segundo os resultados os visitantes gostaram de visitar o Museu
Histórico, especialmente os objetos científicos e ferramentas de trabalho,
porém a dimensão histórica da história da ciência ou da história do instituto não
foi percebida.
Os objetos com maior força de atração e retenção não foram
necessariamente os relatados como favoritos dos entrevistados. A pesquisa
concluiu que os painéis com textos, gráficos e fotografias tiveram uma grande
força de retenção, mas uma pequena força de atração, considerando que
talvez o motivo seja devido à grande quantidade de textos, além do aspecto
antigo e pouco interativo.
O público informa não sentir falta de nada ou não ter interesse de mudar
a exposição. É possível entender essa resposta como satisfação com a
exposição,

porém

Souza

e Almeida

(2015)

também

colocam

como

possibilidade para esse resultado a falta de tempo para uma resposta mais
completa ou por falta de familiaridade com os temas. Contudo, fica claro o
pedido de mudança da expografia, com contestações sobre a falta de
interatividade e recursos de multimídias e de mais e melhores itens com
informações na exposição.
Devemos levar em consideração que a pesquisa de público analisada foi
feita em 2012 e 2013 e o Instituto e o museu passaram por mudanças, tanto
em sua gestão como em sua expografia, com alterações de peças e vitrines em
exposição. É importante que o museu continua elaborando estudos de públicos
para uma análise mais apurada de seus aspectos expográficos.
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3.3.

Exposição do Museu Histórico na visão da equipe que atua no
museu

Essa pesquisa teve como proposta a elaboração de uma entrevista com
os educadores e a direção do Museu Histórico com o intuito de registrar suas
impressões a respeito da atual exposição, suas sugestões para a melhoria do
espaço e curadoria, e demais comentários sobre suas experiências no
ambiente expositivo e educativo. Buscando a proposta do trabalho de uma
curadoria compartilhada que inclua toda a equipe, em especial os educadores
que são propagadores do discurso expositivo
Dessa forma, foi feita uma entrevista com a equipe de trabalho do
Museu Histórico, com foco maior nos educadores. O recorte da equipe para as
entrevistas é composta de três educadores e a diretora do Museu Histórico,
totalizando quatro participantes. As entrevistas foram de caráter aberto,
conduzidas a partir de algumas perguntas base para direcionamento dos
entrevistados, realizadas em 2018. Os depoimentos foram gravados e
posteriormente transcritos. Foram criadas categorias para análise das
respostas das perguntas e produziu uma tabela com os resultados e a
frequência de comentários e respostas semelhantes:

PERGUNTAS

1. Em sua opinião qual é a
principal mensagem que a
exposição quer passar
para o visitante?

2. Qual o percurso que
melhor apresenta o
discurso expositivo?

RESPOSTAS

FREQUÊNC
IA

A) Narrativa histórica da instituição/história
institucional e as áreas que o Instituto trabalhou:
produção de soros e vacinas e o trabalho do
pesquisador/avanços tecnológicos.

75%

B) A exposição passa uma visão positivista de
grandeza, elitista e ultrapassada do Instituto no
contexto da exposição criada em 1980.

25%

A) A exposição pode começar por vários lugares,
fica a critério do visitante ou da ação educativa.
Falta uma narrativa expográfica com começo,
meio, e fim para estabelecer um percurso.

50%

B) Percurso tradicional do museu: entrada pela
primeira sala (produção de soros) e saída na
segunda sala com a temática laboratorial e de
pesquisa.

50%
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3. Quais objetos você
julga terem maior relação
com o discurso
expositivo?

A) Narrativa de produção de soro: caixa, laço,
crânio, tubos de sangria, quadro das cobras,
bolsas, edificação, cocheiras, baias e cocho.
Narrativa de vacinas: ovoscópio, caixas de vacina
e centrífugas.
Narrativa do fazer do cientista: máquina de
escrever, telefone, balança estufa, vidrarias, e
peagâmetro.

100%

4. Quais objetos você
julga desnecessários /
irrelevantes para o
discurso expositivo?

A) A maior objeção foi quanto a grande repetição
de objetos em exposição, entre eles: quimógrafo,
centrífuga, peagâmetro, balanças, máquinas de
escrever e cadeiras.
Outra objeção em comum foi de objetos com falta
de informação e pesquisa que o contextualize na
exposição: armário fechado, destilador, extintor,
prensa, monômetro, armário “dois em um”.

100%

5. Em sua opinião o
discurso expositivo
apresentado nos painéis é
compatível com a
mensagem que o museu
quer passar?

6. O que você mudaria na
curadoria da exposição do
Museu Histórico?

A) Em algumas partes sim, o discurso nos
painéis toca em vários temas que são
considerados importantes.
B) A mensagem dos painéis já foi compatível
com a mensagem do museu, atenderam uma
demanda do contexto que foram criados, hoje
não atendem mais.
A) Elaboração de uma narrativa que tenha
relação com a história institucional ou com um
cenário, optar por uma.
B) Acrescentar novas estratégias tecnológicas –
criar um espaço que dialogue com o público
infantil.

25%

75%

25%

25%

C) Dialogar com o público atual e as demandas
da sociedade – trabalhar temas que envolvam o
público interno e externo do Instituto.

25%

D) Retirar o caráter cenográfico da exposição –
trabalhar melhor o mobiliário exposto,
diferenciando melhor o acervo dos móveis para
expor/vitrines.

25%

7. 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) Os educadores buscam na medida do
possível, aproveitar a expografia, quando não é
possível usam outros artifícios.

50%

B) Sim, o educador foca muito na mediação
entre objeto e o público, usam o cenário
expositivo para viabilizar seu discurso.

50%

8. Em sua opinião, o
visitante consegue
entender a exposição sem
a mediação de um
educador?

A) O visitante vai entender uma visão
fragmentada porque falta informação na
exposição.

25%

B) Alguns sim e outros não.

25%
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C) Não. O visitante consegue ter uma noção
básica do que é o Instituto, do museu e sua
temática. A ponte entre o objeto e o visitante não
acontece se não existir um educador.

50%

Tabela II: Tabela elaborada a partir de dados referentes a entrevista com os educadores
“Expografia e Curadoria no Museu Histórico - Entrevista com os educadores e funcionários do
Museu” realizada em novembro de 2018, pelas alunas no curso de Especialização “História,
Museologia e Divulgação da ciência e saúde”, Anna Sofia Meyer França e Raisa Ribeiro da
Rocha Reis.

Os dados da entrevista com a equipe do museu possibilitaram a
elaboração de algumas conclusões sobre a atual expografia do Museu
Histórico. Na pergunta nº 1 podemos dizer que a equipe concorda com a
mensagem principal na narrativa expográfica, concordando se tratar de uma
narrativa histórica institucional com foco nas áreas de trabalho do Instituto.
Porém, podemos observar uma crítica quanto a expografia criada nos anos de
1980, que passa uma visão ultrapassada da instituição.
A equipe do museu contesta a ausência de uma narrativa completa
dentro da exposição que guie o público por um percurso com início, meio e fim.
Esse trajeto hoje fica a critério do visitante ou dos educadores durante suas
ações educativas. Uma exposição não é obrigada a ter uma narrativa que crie
um percurso, porém é importante que a exposição ofereça meios informativos
eficientes para o entendimento de uma narrativa integrada. Além dos
educadores serem prejudicados os visitantes acabam saindo com uma visão
fragmentada por falta informações durante o percurso expográfico.
A partir de uma análise das respostas da pergunta nº 3 “Quais objetos
você julga terem maior relação com o discurso expositivo?” foi possível notar
três narrativas que se relacionam com os objetos em exposição: a narrativa de
produção de soro, a narrativa de vacinas, e a do fazer do cientista. Os objetos
que não se encontram dentro dessas narrativas foram mencionados na
pergunta nº 4 “Quais objetos você julga desnecessários/irrelevantes para o
discurso expositivo?” por falta de informação ou pesquisa sobre o objeto.
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A maioria da equipe concorda que existe uma necessidade de troca do
texto curatorial encontrado nos painéis da exposição, pois foram criados em um
contexto passado que não atende mais as necessidade atuais do museu e do
público. Por mais que os painéis contenham informações importantes, não
existe uma narrativa que converse com as ações educativas e o acervo em
exposição. Os educadores buscam na medida do possível aproveitar a
expografia, mas quando não é possível precisam usar outros artifícios para
completar diversas lacunas dentro da exposição.
A partir das respostas da entrevista para a pergunta "O que você
mudaria na curadoria da exposição do Museu Histórico?" foi possível notar a
necessidade de escolha quanto uma narrativa comum para a exposição como
um todo. Para que exista uma narrativa integral é necessário reavaliar a
exposição como um cenário e estabelecer se ela deve progredir com um
cenário ou se é necessário uma mudança expográfica e um delineamento de
uma nova narrativa. Dessa forma, fica evidente a necessidade de uma
reavaliação da curadoria e de uma nova proposta de expografia para o museu.
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4. Proposta de curadoria

A partir do histórico de criação do museu e sua expografia vimos que
desde o início existia o desejo de se criar um cenário do primeiro laboratório
existente no Instituto. Porém, o museu foi se transformando e sua gestão
passou por diversas mudanças até chegar ao momento atual. Acreditamos que
a ideia de criar um cenário no museu possa engessar as possibilidades
expográficas e de diálogo com os diferentes públicos. É importante relatar
também a necessidade que foi expressa pelos educadores, de acrescentar
novas estratégias de diálogo com o público atual e demandas da sociedade.
Acreditamos que a possibilidade de reconstituir o cenário do primeiro
laboratório seja inviabilizada pela falta de documentação e constatações
factuais dos aspectos estruturais e patrimoniais do museu e da instituição. Uma
reconstrução desse ambiente seria trabalhar com a simulação de diversas
suposições e crenças existentes no subconsciente institucional.
Buscando essas demandas integradas no histórico do museu, temos o
objetivo de ampliar os conceitos desenvolvidos na curadoria do Museu
Histórico buscando se apropriar de questões contemporâneas e que
conversem com um público mais jovem. Com isso, elaborando uma proposta
de eixo temático que inclua o histórico do edifício, suas questões
arquitetônicas, e que converse com sua estrutura e acervo em exposição.
Podemos encontrar essas questões enraizadas na criação do museu,
onde a proposta principal era 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”
(MACHADO, 1981, p.06). Já existia o desejo de ser uma exposição voltada ao
público jovem, porém a expografia da época não se apropriou desse aspecto.
O museu propõe um debate sobre questões estruturais do local para
contextualização do cenário inicial, mas não elaborou nenhum eixo temático
expositivo que desenvolvesse esse tema.
Explorando um pouco mais a missão do museu com o passar dos anos, a
necessidade de estimular e incentivar o interesse do público a dialogar com a
história da ciência e do Instituto é cada vez mais evidente em sua gestão. O
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decreto nº 55.315 de 2010 afirma essa função estabelecendo que o Museu
Histórico deve desenvolver atividades visando à difusão de conhecimentos da
história da ciência. Para alcançar esse objetivo o setor educativo desenvolveu
diversos métodos e atividades explorando o conhecimento científico e criando
artifícios para completar sua expografia.
Segundo o estudo de públicos de 2013, a dimensão histórica da história da
ciência e da história do instituto não foi percebida pelo público que visitou a
exposição. O objetivo dessa proposta é trabalhar melhor essas questões dentro
da curadoria, definindo o tema principal e desenvolvendo a dimensão histórica
da ciência e do Instituto de forma que converse com o acervo, a edificação, e o
histórico do museu.
É possível constatar importantes questões a partir da entrevista com a
equipe para mudança na curadoria atual: acrescentar novas estratégias
tecnológicas, criar espaço que dialogue com o público infantil, trabalhar temas
atuais e que envolvam o público interno e externo do instituto.
Para iniciar um trabalho expográfico é importante definir os objetivos, a
narrativa, os módulos temáticos, o público alvo, e o período da exposição.
Temos como objetivo produzir sugestões para a exposição de longa duração
que se encontra no edifício tombado onde o museu se localiza hoje.
Considerando que o público alvo é um público familiar e escolar, esses incluem
adultos, crianças, e adolescentes.
Sugerimos também considerar o “dever” ou missão do museu, que
segundo o decreto nº 55.315 de 2010, seria “desenvolver atividades culturais
visando à difusão de conhecimentos sobre vultos da história da ciência,
especialmente aqueles que contribuíram, significativamente, para o progresso
das especialidades cultivadas no Instituto”, onde podemos encontrar a
motivação ou objetivo da exposição.
Uma exposição conta uma história, e compõe-se de introdução,
desenvolvimento e conclusão, por isso constamos uma narrativa. Sugerimos
que a narrativa para a exposição do Museu Histórico continue com o foco na
narrativa histórica institucional e as áreas que o Instituto trabalho (produção de
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soros e vacinas e o trabalho do pesquisador/avanços tecnológicos). Essa
narrativa engloba a missão do museu e cria diversas possiblidades de diálogo
com seu acervo e edifício. Basearemos nossas sugestões no percurso
expositivo existente, onde a entrada é feita pela primeira sala “sala cocheira”, e
segue para a segunda sala “sala laboratório”.
Ao desenvolver uma exposição, para facilitar a organização e
distribuição expográfica no espaço, sugerimos a estratégia de divisão do tema
no espaço em forma de módulos temáticos (IBRAM, 2017). Os módulos
temático podem definir subtemas, recortes, e circuitos para o espaço
expositivo. Esse método ajuda a estabelecer pontos de interesse, hierarquias,
e temas transversais.
Dessa forma, sugerimos a criação de um texto curatorial de
apresentação na entrada do museu, que introduza o visitante ao tema
desenvolvido, e na saída ter uma ficha técnica, que contenha a relação das
pessoas que produziram e participaram da exposição. Esse método ajuda o
visitante a entender a mensagem que se deseja transmitir e dispõe de
informações necessárias de fontes e referências.
Seguem abaixo sugestões de módulos temáticos para a exposição de
longa duração do Museu Histórico, baseadas na expografia atual, nas ações
educativas, entrevistas com os educadores, e referências bibliográficas
relacionadas. Constam cinco sugestões de módulos temáticos para a Sala
Cocheira e três módulos temáticos para a Sala Laboratório.

Sala Cocheira
Histórico do Museu
Seria interessante ter um módulo de abertura, logo após o texto de
apresentação, que apresentasse um pouco do histórico do museu e da
edificação, manifestando seu caráter museológico. Esse módulo deve
apresentar o processo de reconstrução do museu, suas questões patrimoniais,
pessoas envolvidas, contexto da época, que relacione suas

funções e
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características arquitetônicas: piso, parede, janelas, banheira, estruturas, baias.
É importante também introduzir o histórico do acervo do Museu Histórico e dos
museus no Instituto Butantan.
O que é o Instituto Butantan
Segundo dados da entrevista com os educadores, muitos visitantes chegam no
museu sem saber o do que se trata o Instituto, o que ele faz, ou seu papel na
sociedade. Dessa forma, é muito importante falar da missão do Instituto
Butantan e de suas três grandes esferas de atuação: pesquisa, produção e
cultura. É importante também dar uma noção das unidades de pesquisa e das
divisões do desenvolvimento científico existentes no Instituto, que esteja, de
preferência, em um painel tecnológico que possa se modificado e atualizado
com o tempo.
Histórico do Instituto
Esse módulo é o mais extenso e deverá oferecer recortes históricos muito bem
elaborados, com textos curtos, simples e objetivos. Alguns assuntos essenciais
que sugerimos são: as questões históricas e sociais do contexto de criação do
instituto, o processo imigratório, políticas raciais, processos epidêmicos e de
doenças, teorias médicas, bacteriologia e imunologia, criação de instituições
científicas no Brasil, personagens essenciais como Vital Brazil e Emílio Ribas,
o crescimento do Instituto, entre outros. Outra possibilidade seria fazer uma
linha do tempo com alguns eventos e informações essenciais para a criação do
Instituto, que elabore o contexto daquele momento até os dias de hoje.
Produção de Soro Antiofídico
Esse módulo deve conter a prática de transposição museográfica7, que
reproduz o processo do conhecimento científico para a expografia. Dessa
forma, deve oferecer recursos para diferentes pessoas, de diferentes idades,
para a compreensão do processo de produção de soro antiofídico. Esses
recursos devem fazer referência ao edifício e o acervo em exposição
relacionando e ilustrando esses processos. Alguns outros temas importantes: a
7

O conceito de transposição museográfica foi usado por Simonneaux e Jacobi (1997) para
transcrever o processo do conhecimento científico para a exposição.
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campanha ofídica e sistema de trocas, intercâmbio com o interior, estrada de
ferro, a difusão do uso de soro, uso das serpentes, e o processo de obtenção
de soro.
Produção de Vacinas
A exposição atual explora pouco o processo de produção de vacinas, sendo
apenas discutido a partir de seu acervo de caixas e frascos de vacinas. O
espaço do museu remete mais à questão do soro antiofídico, por conta do
ambiente cenográfico de cocheira, porém é importante ter um módulo que
explique o processo de produção de vacinas de forma didática e resumida,
utilizando os objetos do acervo para ilustração desse processo. Ao utilizar a
transposição museográfica os termos científicos devem ser explicados e
ilustrados, elaborando questões a partir de temas que, de preferência, iniciem
de assuntos conhecidos para chegar em temas mais elaborados.

Sala Laboratório
Trabalho do Cientista
Sugerimos que o segundo espaço da exposição ou “sala laboratório” tenha um
texto de apresentação na entrada (podendo utilizar a parede do espaço de
transição entre as duas salas) que introduza a o tema da sala e os objetos em
exposição. Esse primeiro módulo tem como tema principal o trabalho do
cientista, explicando sua atuação na sociedade, suas atividades, evidenciando
sua importância, dificuldades e processos de mudanças com os anos, podendo
utilizar de exemplos a partir dos pesquisadores do Instituto (que já introduz o
tema do último módulo) e dos objetos em exposição.
Tecnologia e Equipamentos
Esse módulo terá como foco as questões tecnológicas e os equipamentos em
exposição, retratando o contexto das diferentes épocas vividas pelo Instituto e
as mudanças tecnológicas envolvidas. Não será possível ilustrar todos os
aparelhos científicos que passaram pelo instituto, por isso terá como foco os
objetos e equipamentos em exposição. Alguns assuntos que são importantes
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serem mencionados: mudança de hábitos de higiene, mudanças de serviços e
infraestruturas do Instituto, novas descobertas e inovações tecnológicas.
Funcionários do Instituto
Sugerimos esse módulo com foco em um discurso que explore os funcionários
que trabalham ou trabalharam no Instituto, criando um espaço de memória para
aqueles que tenham passado ou até vivido ali. Esse módulo tem como objetivo
aproximar o público interno do Instituto da exposição, abrindo espaço para a
história dessas pessoas, fotografias e memórias. Entre alguns assuntos
importantes, sugerimos temas como: as cientistas mulheres do Instituto,
questões da organização do Instituto, moradias e ensino.
A partir desses cinco módulos temáticos sugerimos alguns temas
transversais que devem se manifestar em todos os módulos sugeridos:
questões da atualidade,

trazer questões atuais de comparação e que

envolvam a sociedade e o público alvo do museu, com intuito de aproximar os
temas à realidade do público; objeto museológico, trazer a questão dos objetos
para dentro do tema discutido, tratar a materialidade e processo de
musealização, selecionar objetos que dialoguem com o discurso; utilização de
fotografia originais, o Instituto abriga um rico acervo iconográfico8 que pode ser
utilizado na exposição para ajudar a ilustrar momentos e questões diversas.
Com isso, temos uma grande quantidade de temas que podem ser
abordados dentro desses módulos temáticos. E quais questões priorizar dentro
dessa narrativa histórica? Certamente, não cabe ao museu contar toda a
história do Instituto em seu espaço limitado. Por isso, a pesquisa histórica e a
documentação museológica são fundamentais para um recorte especifico do
conhecimento, que darão suporte e servirão de base para construção da
exposição. A pesquisa pode ser feita a partir de diversas fontes documentais,
como objetos, entrevistas, história oral, fotografias, filmes, entre outros.
Outro ponto importante que deve ser considerado é a utilização de
mídias e tecnologias dentro do percurso expositivo. Esses equipamentos dão
8

Para mais informações sobre o acervo iconográfico do Instituto Butantan sugerimos o artigo
“Iconografia de um projeto de Vital Brazil: considerações a respeito da Campanha Antiofídica
do Instituto Butantan” (FERNANDES e CHAVES, 2015).
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destaque e valorizam a exposição, oferecem meios de acessibilidade, atraem o
público e proporcionam uma multiplicidades de recursos didáticos e
informativos para o espaço. É importante considerar diferentes formas de
apresentar discursos expositivos, que podem ser sonoros (caixas de som e
fones de ouvido), visuais (monitores, computadores, telas sensíveis ao toque),
entre outras mídias e recursos.

31

5. Conclusões

Foi possível chegar à conclusão que o Museu Histórico requer um
desfecho quanto sua mensagem expográfica, que há muito tempo permeia
entre reconstruir o cenário do primeiro laboratório do Instituto ou tornar-se uma
exposição histórica institucional. Entendemos que a reconstituição de um
cenário é impossibilitada pela falta de documentação e constatações factuais
históricas desse período. Dessa forma, optamos por uma proposta de curadoria
que melhor afirmasse a missão do museu e de sua equipe, sugerindo uma
curadoria histórica institucional dividida em módulos temáticos.
Este trabalho entendeu curadoria como uma proposta compartilhada que
incluísse questões abordadas pela equipe do museu, opiniões do público, e a
conjuntura histórica e atual do Instituto Butantan. Para isso, foi feita uma
análise histórica do museu e do Instituto, entrevistas com as equipe, e uma
análise de estudo de público existente. Todos esses dados geraram algumas
sugestões para uma curadoria mais acolhedora e coerente com a missão do
museu e propostas da equipe.
Com isso, este trabalho teve como resultado a identificação de
possibilidades interpretativas para exposição de longa duração do Museu
Histórico que poderão inspirar uma nova curadoria e expografia. Destacamos
lembrar que a documentação museológica e pesquisa são fundamentais para a
escolha de uma nova curadoria e criação de uma política de acervos para o
museu. Concluímos enfatizando a importância de um processo de construção
expográfica compartilhada e documentada, que reconheça a missão do museu,
seu contexto histórico e seu dever com a sociedade.
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