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documentos, estimulando mudanças profundas na forma de guardá-los. 
“Os meios digitais têm um impacto enorme na arquivologia. Os docu
mentos, hoje, nascem digitais e muitas vezes nunca assumem o formato 
tradicional”, explica. Além disso, aumentaram as possibilidades de acesso 
remoto aos dados - sejam textuais, sonoros, audiovisuais de uso dos 
acervos e preservação dos originais do manuseio. “Ampliou-se expo
nencialmente a circulação de informações e democratização do acesso, 
por meio, por exemplo, da criação de páginas temáticas na internet, 
com a visualização de documentos, ou mesmo das exposições virtuais.”

Porém, Luciana alerta que a digitalização de documentos históricos, 
considerados de guarda permanente, não elimina a necessidade de pre
servação dos originais. Assim como é preciso estar atento às rotinas de 
preservação dos acervos digitais, o que inclui mecanismos de monito
ramento dos dados e atualização constante dos sistemas e plataformas 
utilizadas.

POLÍTICA DE DOAÇÕES
Com mais de 200 mil itens, incluindo fotografias, filmes, registros so

noros, vídeos, peças gráficas, equipamentos de imagem e som, além de 
livros, periódicos, CDs, DVDs e VHS, o acervo do Museu da Imagem 
e do Som de São Paulo (MIS) é formado majoritariamente por doações 
de coleções particulares.

Segundo seu diretor executivo, André Sturm, até poucos anos a ins
tituição não tinha nenhuma política de doação, o que fez com que o 
acervo se tornasse muito heterogêneo. Após a Secretaria da Cultura do 
Estado estabelecer uma norma de que os museus não poderiam mais 
receber coleções sem prévia autorização, foi criado um conselho para 
avaliar as ofertas de doação.
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Outra forma utilizada pelo museu para ampliar o acer
vo atualmente é o projeto de memória oral, que reúne 
depoimentos de importantes nomes da cultura. “No ano 
passado, trabalhamos em dois eixos, com profissionais 
ligados ao cinema da Boca do Lixo e com compositores 
de música erudita contemporânea”, informa. Esse mate
rial é gravado e fica à disposição de pesquisadores, pro
gramadores e do público em geral.

UMA COLEÇÃO, UM MUSEU
A história do Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo (MAC-USP) começou com 
a doação da coleção particular de Francisco (Ciccillo) 
Matarazzo Sobrinho e de sua mulher, Yolanda Penteado 
(veja boxe Célebres coleções). Atualmente, o programa de 
doações do museu é realizado por meio de solicitação 
dos curadores ou comodato.

No primeiro caso, a diretoria e os curadores decidem 
quais obras poderiam entrar para a coleção, e é feito o 
pedido de doação para o artista ou galerista em questão. 
“O que mobiliza a escolha de uma obra é o próprio acer
vo já existente, pois a nova peça tem que dialogar com as 
outras do museu”, afirma o diretor da instituição, Tadeu 
Chiarelli. Caso a obra tenha sido vendida, a Associação 
dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea da USP 
(AAMAC) solicita ao Ministério da Cultura a possibili
dade de arrecadar verba para a compra da peça.

Já o comodato é um contrato que estabelece que deter
minadas obras fiquem sob a guarda do museu por certo 
tempo. “O comodato seria como um teste para o colecio
nador avaliar se o museu cuida bem das obras, exibe-as, 
demonstra na prática o interesse por aquela coleção, seu 
objetivo é a doação integral ou parcial da coleção no fu
turo”, esclarece Chiarelli.

Certos tipos de produções artísticas contemporâneas pro
põem desafios à museologia, como é o caso das publicações 
[manifestação artística que tem início no século 20, são livros 
de peça única, tiragem reduzida ou mesmo de grande tiragem, 
cuja experiência estética advém de sua manipulação], docu
mentações de performances e instalações. “Hoje você vai a 
uma exposição e há livros expostos, o que não era tão co
mum tempos atrás. Onde ficam essas obras? Na biblioteca 
ou no acervo? Elas são exibidas como livro ou como obra? 
Esse é um debate muito importante que demonstra esses 
momentos de imbricação de uma área com outra”, ana
lisa Chiarelli. “Outra questão são as plotagens [impres
são de imagem em larga escala), por exemplo. Quando 
termina a exposição, o museu não vai guardar aquela 
plotagem. Você joga fora, porque tem no HD a imagem 
e, quando precisar, vai ao escritório que faz esse tipo de 
trabalho e encomenda outra.”
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Segundo o diretor, esses questionamentos são muito re
centes e têm impacto direto na conservação. “A maneira de 
arquivar um HD é diferente da de uma pintura. O MAC 
faz parte de uma rede internacional de museus que se reú
ne periodicamente para discutir esses novos protocolos de 
conservação, de obras produzidas com materiais absoluta
mente fora dos padrões da grande tradição.”

LIVROS EM EXPOSIÇÃO
A Casa das Rosas - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e 

Literatura é outro caso em que uma doação particular definiu 
os rumos de uma instituição (veja o boxe Célebres coleções). 
“Ter a biblioteca do Haroldo de Campos, um dos maiores in
telectuais e poetas do século 20, é importante não só para a 
Casa das Rosas, mas para a cultura brasileira como um todo. 
Vários estudiosos brasileiros e mesmo do exterior vêm fazer 
pesquisas aqui e várias teses já surgiram, sejam centradas na 
própria coleção ou usando a coleção como ponto de apoio”, 
diz o diretor da instituição, Frederico Barbosa. Segundo ele, 
além dos títulos clássicos, como do poeta francês Stéphane 
Mallarmé (1842-1898) e do romancista irlandês James Joyce 
(1882-1941), a biblioteca Haroldo de Campos é composta de

exemplares de revistas, gibis, um manual de pôquer... itens 
considerados menos relevantes do ponto de vista do conteú
do, mas que são importantes para analisar a vida de um inte
lectual do século 20.

Muitas pessoas doam seus acervos particulares para o 
Estado no intuito de garantir que a coleção seja preservada, 
se mantenha unida e esteja à disposição do público. Porém 
Barbosa afirma que essa não é a realidade em muitos lugares. 
“Frequentemente, as bibliotecas doadas não são bem cuida
das, não há divulgação, elas se perdem, pois o próprio Estado 
envia parte da coleção para uma biblioteca e o restante para 
outra”, diz. “É fundamental que essas bibliotecas sejam bem 
tratadas, se mantenham íntegras e à disposição das pessoas. 
O acervo não pode ser algo morto.”

Outra importante coleção privada que se encontra em do
mínio público é a do bibliófilo José Mindlin. Com cerca de 60 
mil volumes, a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin foi 
transferida, em fevereiro, para o prédio definitivo, localiza
do no campus Butantã da Universidade de São Paulo (USP). 
Os livros, manuscritos, mapas, periódicos e imagens ficavam 
antes em uma residência da família no Brooklin, zona sul da 
capital. ■
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Text Box
Fonte: Revista E, São Paulo, ano 19, n. 9, p. 16-21, mar. 2013.




