
Pautas coletivas da Reunião Temática - Acervos de museus universitários e a 

Arqueologia 

A Reunião Temática - Acervos de museus universitários e a Arqueologia, ocorrida no dia 19 de outubro, 

coordenada pelos Profs. Maria Cristina Bruno (MAE/USP) e Diego Ribeiro (UFPel), em colaboração com os 

convidados Helena Lima (MPEG), Maurício Silva (MAE/USP) e Mara Vasconcelos (MAE/UFBA), congregou 

67 pessoas inscritas com o propósito de aprofundar a discussão sobre os acervos arqueológicos no 

esquadro dos museus universitários. O objetivo da RT foi colocar em debate a valorização desses acervos, 

que, não raro, são legados à estratigrafia do abandono dentro das mesmas universidades que deveriam 

os reconhecer, preservar e mobilizar socialmente.  

A partir das apresentações e debates promovidos pelos integrantes, consubstanciou-se a seguinte 

indagação, que serviu como linha mestra para a discussão: como preservar coleções arqueológicas em 

museus universitários, sem perder de vista o papel fundamental da gestão? Considera-se a gestão, no 

sentido aqui proposto, como a percepção das dinâmicas e particularidades institucionais, que, por sua 

vez, orienta os processos museológico-curatoriais, em três grandes dimensões:  

 

1. A abertura de horizontes sobre as heranças patrimoniais, de modo a renovar os olhares sobre 

os acervos arqueológicos desde um ponto de vista colaborativo.  

 

2. A formação de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, que tenha em perspectiva o 

fundamental diálogo com o entorno, representado pelos mais diversos grupos sociais.   

 

3. O estabelecimento do equilíbrio entre museu e sociedade, mediados pelas instituições 

universitárias.  

 

Considerando estas três dimensões, e a partir da colaboração dos coordenadores, convidados e inscritos 

– por intermédio de formulário previamente respondido – foi possível cotejar pautas coletivas que 

merecem a análise do Fórum Permanente de Museus Universitários. São elas:  

• A premência de os museus de arqueologia universitários repensarem a normatividade da ciência, 

abrindo-se para ressignificação do patrimônio cultural e a democratização do conhecimento, 

desde um ponto de vista da gestão compartilhada.  

• A urgência de os museus superarem a endogenia das suas práticas e procedimentos, no sentido 

de transporem os muros e atuarem nos territórios em que estão inseridos, aproximado as 

instituições das comunidades circundantes.   

• A necessidade de elaboração de critérios, protocolos e políticas para a gestão das coleções 

arqueológicas musealizadas, em particular ao que alude ao endosso institucional.  

• A importância de os museus, como instituições de longa duração, registrarem criteriosamente os 

seus processos internos, no que tange à aquisição, salvaguarda e comunicação dos acervos 

arqueológicos acautelados. 



• A relevância de os museus atuarem em redes interinstitucionais, multiprofissionais e 

interdisciplinares, dentro e fora da universidade, de modo a atenuar o abandono sistemático das 

coleções arqueológicas.  

• A premência de os museus universitários estabelecerem dinâmicas de pesquisa, ensino e 

extensão em colaboração com atores sociais diversos, de sorte que as coleções arqueológicas 

tenham ressonância dentro e fora dos limites da universidade.  

• Por fim, mas não menos importante, a iminente necessidade de as universidades reconhecerem, 

valorarem e promoverem os museus e os servidores que neles atuam, por intermédio de políticas 

institucionais efetivas.  

 

 

 


