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s coleções e os museus das instituições de ensino superior sofrem de 

problemas genéricos, pelo fato de serem tutelados por instituições de 

ensino superior, e sofrem de problemas específicos associados às 

próprias disciplinas de base (Lourenço 2005, Lourenço & Carneiro 2006). 

Nesta breve nota vou sobretudo abordar os segundos (e apenas no que se refere às 

ciências ditas exatas e engenharias), no entanto gostaria de fazer dois breves 

comentários relativamente aos primeiros. 

Existe claramente um problema de financiamento que afeta todas as coleções 

universitárias. As universidades não sabem como financiar os seus museus (para facilitar, 

estou a utilizar a designação universidade como sinônimo de ‘instituição de ensino 

superior’). Para além do sub-financiamento crônico que afeta todas as universidades 

européias, e que em Portugal se sente com particular severidade nos últimos três anos, o 

modelo de financiamento, que depende, sobretudo, do número de alunos, não se 

compadece com museus e coleções. Enquanto este problema não se resolver e 

enquanto aquilo que é diferente for tratado de forma igual, os museus e coleções serão 

vulneráveis e o patrimônio estará em risco. 

                                                 
* Rua dos Prazeres 91-2, 1200-354 Lisboa, Portugal, mclourenco@museus.ul.pt. Licenciada e bacharel 
em Física pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (1992), Mestre em Museologia pela 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Nova de Lisboa (2000), Ph.D. pelo 
Conservatoire National des Arts et Métiers (Paris). Atualmente é pesquisadora do Museu de 
Ciências da Universidade de Lisboa (MCUL). Seus temas de pesquisa são Museologia, História 
dos Museus, História das coleções, História e Epistemologia da Museologia. 
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Que eu tenha conhecimento, o único país europeu que resolveu este problema foi 

a Grã-Bretanha. Após um levantamento sistemático de todas as coleções, universidade a 

universidade, departamento a departamento, ocorrido entre 1984 e 2002 e que se 

encontra publicado (BASS, 1984a; BASS, 1984b; DRYSDALE, 1990; ARNOLD-FOSTER, 

1989, 1993, 1999; ARNOLD-FOSTER, WEEKS, 1999, 2000, 2001; COUNCIL OF 

MUSEUMS IN WALES, 2002; NORTHERN IRELAND MUSEUMS COUNCIL, 2002), o 

governo deu-se conta, não sem alguma surpresa, que uma enorme parte do patrimônio 

nacional britânico se encontrava nas universidades, abandonado e muito abaixo dos 

padrões de preservação e acessibilidade minimamente aceitáveis. Nessa altura, as 

universidades em conjunto, no seio da Universities UK (o Conselho de Reitores das 

universidades inglesas) e com o apoio indispensável dos diretores dos museus nacionais, 

negociaram e conseguiram do governo britânico o financiamento direto do patrimônio 

artístico, científico e cultural das universidades. Hoje os museus universitários britânicos 

foram profundamente renovados e são os mais estáveis da Europa. Encontram-se 

abertos ao público, com um corpo de pessoal próprio, padrões de segurança e 

conservação semelhantes aos outros grandes museus britânicos e as coleções 

acessíveis online. 

Um segundo problema genérico dos museus universitários, talvez mais profundo, 

tem a ver com a sua especificidade. Mesmo que o problema do financiamento seja 

resolvido, não é para mim evidente que os museus e coleções universitárias sejam 

sustentáveis no contexto do panorama museológico europeu e português em particular. 

O mundo dos museus sofreu nas últimas quatro décadas uma expansão muito 

considerável em qualidade e em quantidade. A expectativa e exigência do público 

aumentaram consideravelmente. Os museus universitários sobreviverão com dificuldades 

neste universo se a especificidade do patrimônio universitário não for respeitada e 

valorizada e se o seu papel na universidade e na sociedade contemporânea não for 

claramente compreendido e estabelecido. Neste momento não é, embora existam alguns 

sinais positivos. 

Posto este preâmbulo de natureza mais geral vou entrar no tema das coleções de 

ciência e tecnologia das instituições de ensino superior. Começarei por abordar as suas 

origens e constituição e num segundo momento, debruçar-me-ei sobre a sua importância. 
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ORIGENS HISTÓRICAS DAS COLEÇÕES DE C&T NAS UNIVERSIDADES 

Se deixarmos de lado as coleções de memorabilia associadas à história 

institucional (cetros, selos, trajes acadêmicos) e as coleções meramente decorativas (por 

exemplo jardins de esculturas, obras de arte que ornamentam corredores, salões nobres 

e gabinetes), costumo agrupar as coleções universitárias em duas grandes categorias 

consoante os processos de constituição. Existem coleções cuja constituição é deliberada 

e diretamente associada à produção e transmissão de conhecimento científico e existem 

coleções cuja constituição resulta de uma acumulação fortuita e desorganizada. No 

primeiro grupo, que existe nas universidades desde meados do século XVI 

(possivelmente até antes) estão as coleções de história natural, de arqueologia, 

antropologia, alguma medicina, os jardins botânicos, os herbários. Nestas coleções, a 

acumulação sistemática de espécimes e artefatos é epistemologicamente constitutiva das 

ciências representadas. No segundo grupo estão as coleções de ciência e tecnologia, e 

adoto aqui a definição do Conselho Internacional de Museus (ICOM) como sendo aquelas 

que se encontram diretamente associadas às ciências ditas exatas, tecnologias e 

engenharias. Nas universidades, elas têm origem nos gabinetes de ensino da filosofia 

natural dos séculos XVII e XVIII, embora apenas se constituam como coleções e museus 

no sentido corrente do termo no século XX (Lourenço 2004, Ferriot & Lourenço 2004). 

Entre os primeiros gabinetes terão estado, por exemplo, os Gabinetes de Filosofia 

Natural de Leiden (1675) e Utrecht (1706). Já em pleno século XVIII, o Gabinete da 

Universidade de Pádua (1739), o Gabinete do Colégio dos Nobres (1761, transferido para 

Coimbra em 1772 onde continuou a ser utilizado por Dalla Bella para o ensino) e o 

Gabinete de Volta na Universidade de Pavia (1778) são três importantes exemplos de 

gabinetes setecentistas que sobreviveram até aos nossos dias, pelo menos em parte. 

Este tipo de gabinetes de ensino prosseguiu pelo século XIX, muitas vezes tomando 

como modelo os museus nacionais que entretanto foram sendo criados em Paris, 

Londres, Praga, Leiden (não esquecer que o Conservatoire National des Arts et Métiers 

foi criado em 1794 e no século XIX existe o movimento das grandes exposições, 

associado à divulgação das então recentes glórias da ciência e da técnica dos estados e 

suas colônias, ao progresso industrial e ao positivismo).  

Nestes gabinetes de física do séc. XIX gosto particularmente de destacar o 

gabinete de física do Istituto Tecnico Toscano de Florença, uma das coleções de 

referência para a ciência e técnica oitocentista atualmente existentes na Europa e que 

abriu recentemente ao público, totalmente restaurada. É também neste contexto que são 
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criados em Portugal os museus da Escola Industrial do Porto (1864) e do Instituto 

Industrial de Lisboa (três anos depois, em 1867). O espólio do primeiro, acrescido do 

acervo do Museu Industrial e Comercial do Porto (1883) e, evidentemente, dos 

instrumentos que foram resultando das práticas de ensino ali e noutras instituições 

durante o século XX, deram origem às magníficas coleções que hoje podemos ver no 

Instituto de Engenharia do Porto (ISEP) e na Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto (FEUP). O espólio do Instituto Industrial de Lisboa acabou por dar origem às 

coleções hoje existentes no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) e no 

Instituto Superior Técnico (IST), também largamente enriquecidas por equipamento do 

século XX. Os gabinetes de física da Real Academia do Porto, do Colégio dos Nobres, e 

das duas escolas politécnicas acabaram por constituir os fundos antigos das Faculdades 

de Ciências das Universidades de Lisboa, Porto e Coimbra, que nos anos 80 e 90 

constituíram museus. 

Muita coisa sobreviveu, felizmente. Portugal tem hoje pelo menos doze coleções 

representativas do conhecimento em ciência e tecnologia e do seu ensino consistentes, 

algumas organizadas sob a forma de museu, outras em fase de organização. 

Essas coleções são, em Lisboa, o Museu de Ciência da Universidade de Lisboa 

(MCUL), a Coleção do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), a Coleção do 

Instituto Superior Técnico (IST), a Coleção Maynense da Academia das Ciências e a 

Coleção do Observatório da Ajuda. Em Coimbra, o Museu de Física, a Coleção de 

Astronomia, o recente Museu da Ciência, que pretende constituir o chapéu para todo o 

patrimônio científico da Universidade de Coimbra e o Museu Nacional da Ciência e da 

Técnica. No Porto, o Museu de Ciência da Universidade do Porto, a coleção de 

instrumentos de astronomia, geodesia e topografia, o Museu da Faculdade de 

Engenharia e o Museu Parada Leitão do Instituto Superior de Engenharia do Porto.  

Nem todas estas coleções se encontram acessíveis ao público e à comunidade 

científica nacional e internacional. Também a sua história se encontra pouco estudada. O 

grande desafio, que devia mobilizar todos os ministérios, a Rede Portuguesa de Museus, 

o ICOM e os Museus Nacionais consiste em garantir alguma estabilidade a estas 

coleções (se me permitem a expressão, estão todas com a corda na garganta), estudá-

las e dotá-las dos recursos humanos e financeiros que permitam a sua preservação e 
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integral acessibilidade a médio e longo prazo. A Figura 1 apresenta uma imagem de um 

instrumento do acervo do MCUL. 

 

Figura 1 - Superfícies regradas para ensino da geometria (MCUL1117, Fabre de Lagrange, Paris, 
1871) (foto: V. Teixeira, Arquivo do Museu de Ciência da Universidade de Lisboa). 
 

São todas coleções muito importantes, testemunhos incontornáveis para a 

compreensão da história da ciência e da técnica em Portugal. Se a isto juntarmos o 

privilégio, único na Europa, de possuirmos um exemplar edificado de um laboratório 

químico do século XVIII (Coimbra), um outro do século XIX (Lisboa) e um outro do início 

do século XX (Porto) – que é da maior importância preservar – ficamos com uma idéia 

mais clara do conjunto. Se ainda a isto juntarmos o patrimônio edificado da astronomia – 

nomeadamente dois observatórios astronômicos oitocentistas, um de ensino e outro de 

investigação, ambos na Universidade de Lisboa – compreende-se que o patrimônio 

científico português tem uma importância que transcende as nossas fronteiras, que está 

sub-valorizado e que tem absolutamente de ser preservado e tornado integralmente 

acessível ao público e à comunidade científica nacional e internacional. A existência de 

um patrimônio científico tão significativo em Portugal deve-se a um conjunto de razões 
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que não tenho oportunidade de abordar aqui mas que se prendem com a falta de 

recursos, a situação geográfica periférica e o isolacionismo político e social do país 

durante grande parte do século XX. A Figura 2 apresenta uma imagem do Observatório 

Astronômico da Escola Politécnica, hoje integrado no Museu de Ciência da Universidade 

de Lisboa. 

 

 

Figura 2 - Observatório Astronómico da Escola Politécnica, hoje integrado no Museu de Ciência da 
Universidade de Lisboa (foto M. Heller, Ministère de la Recherche, Paris). 

 

Dado que o Museu Nacional da Ciência e da Técnica, herdeiro de uma história 

infelizmente muito atribulada e que se encontra atualmente sob tutela direta do Ministro 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, se encontra em fase de extinção silenciosa, 

quase secreta, e sendo o futuro do seu acervo desconhecido neste momento, a fatia mais 

importante do patrimônio científico português encontra-se hoje sob tutela exclusiva das 

instituições de ensino superior. Este fato reveste-se de uma enorme responsabilidade e 

traz-nos de volta ao problema das coleções universitárias. A Figura 3 apresenta uma 
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imagem do Anfiteatro de Chimica, séc. XIX, integrado no Museu de Ciência da 

Universidade de Lisboa e recentemente restaurado. 

 

 

Figura 3 - Anfiteatro de Chimica, séc. XIX, integrado no Museu de Ciência da Universidade de 

Lisboa e recentemente restaurado (foto. P. Cintra, Arquivo do MCUL). 

 

CONSTITUIÇÃO DAS COLEÇÕES E MUSEUS DE C&T NAS UNIVERSIDADES 

As coleções de ciência das instituições de ensino superior são de uma extrema 

vulnerabilidade. São vulneráveis, desde logo, na sua constituição. Tipicamente os 

instrumentos, máquinas e modelos são utilizados até à exaustão num contexto 

laboratorial de investigação e ensino, depois passam por uma fase de semi-abandono em 

que partes podem ser canibalizadas, reutilizadas etc e, finalmente, passam à fase de 

obsolescência e esquecimento total – em geral, numa cave ou num sótão de um 

departamento. Não tenhamos ilusões, o destino final e natural deste equipamento nunca 

foi no passado, nem é no presente, outro senão o lixo. 

O lixo só é evitado se alguém, tipicamente um professor, tiver a sensibilidade 

suficiente e estiver disposto a, de alguma maneira, proteger estes equipamentos. Se as 

coleções existem hoje, é porque nalgum momento esse alguém, esse ‘anjo da guarda’ 

dos instrumentos, existiu. Isto é completamente arbitrário, mas foi assim com as coleções 
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portuguesas mencionadas em cima, foi assim com o Museu de História da Ciência da 

Universidade de Oxford, com o Museu da Universidade de Utrecht, com a coleção de 

Harvard, com a coleção da Universidade de Atenas, Tartu, e muitas outras. 

As universidades nunca tiveram, nem têm, mecanismos internos próprios para a 

sua salvaguarda, contrariamente às coleções de história natural, em que esses 

mecanismos existem há pelo menos 500 anos. 

Mas a arbitrariedade não acaba no momento pré-lixo. Depois de salvas as peças, 

passam-se anos, por vezes décadas, antes que o museu seja de fato constituído. A 

universidade não cria museus históricos naturalmente, quase sempre carece de um 

catalisador, um momento de orgulho corporativo e vaidade, em que celebre a sua história 

– nessa altura, as universidades enchem-se de brio e mostram as suas jóias. 

O Museu da Universidade de Utrecht foi criado na sequência de uma exposição 

em 1936 quando a Universidade celebrou o seu tricentenário. O professor Fernando 

Bragança Gil (1927-2009), fundador e primeiro diretor do Museu de Ciência da 

Universidade de Lisboa, andou anos a recolher e inventariar instrumentos, mas foi 

preciso que ocorresse uma exposição comemorativa dos 75 anos da Faculdade de 

Ciências e 150 anos da Escola Politécnica no final da década de 80 para que o Museu de 

Ciência da Universidade de Lisboa fosse criado. Custa a crer que uma coleção como a 

do Volta, na Universidade de Pavia, só tenha sido organizada em museu e desfrutada por 

todos em 1997, ano do Bicentenário da Pilha. 

Em suma, as universidades não possuem nem as estruturas nem o pessoal nem a 

motivação para acomodar no seu seio museus deste tipo, de história da ciência e da 

técnica. Não é por acaso que a constituição destes museus só surge no século XX. As 

universidades reconhecem como muito relevante o seu papel de divulgação da ciência 

nas sociedades contemporâneas, mas em geral lidam mal, não sabem, ou acham 

impossível fazer divulgação da ciência a partir de equipamento histórico. Não tenho 

tempo de abordar esta problemática aqui, mas a dicotomia mutuamente exclusiva 

patrimônio histórico vs. comunicação e divulgação da ciência tem sido muito prejudicial 

às coleções científicas das universidades, inclusivamente às de história natural. Muitas 

universidades optaram por centros de ciência, por vezes milionários, ao mesmo tempo 

que votam o seu patrimônio científico ao abandono. Outro problema importante é o 

divórcio entre os historiadores da ciência e os museus, embora recentemente se tenham 

dado passos importantes no sentido do aprofundamento da utilização das coleções como 

fontes primárias para a história da ciência (e.g. HOPWOOD, 1999; SANCHEZ, BELMAR, 
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2002; SIMON et al. 2005; DANCY, 2006; SIMON, 2008). Os grupos da Universidade de 

Valência, Regensburg (Alemanha), Leeds, Manchester e Lisboa têm tido um papel 

relevante nesta aproximação, bem como o Museu de Astronomia do Rio de Janeiro, no 

Brasil. 

 

CONCLUSÃO 

Atravessamos hoje um momento-chave na longa história das coleções e museus 

das instituições de ensino superior. É um momento de crise, de transformação e muitas 

se irão perder ou dispersar. Porém, é também um momento marcado por um interesse 

crescente pelo patrimônio universitário europeu. Nos últimos sete anos assistimos ao 

reconhecimento pelo ICOM da especificidade dos museus universitários através da 

criação do University Museums and Collections (UMAC) à criação da rede de museus 

universitários europeus, Universeum, a uma Recomendação do Conselho da Europa 

sobre patrimônio universitário (SOUBIRAN et al., 2009) e a uma enorme multiplicação de 

estudos, conferências, publicações e até já algumas teses. Em Portugal, os museus 

universitários de ciência e tecnologia vão gradualmente ganhando visibilidade na opinião 

pública e estabelecem parcerias para o desenvolvimento de projetos comuns (como por 

exemplo o Projeto do Thesaurus de instrumentos científicos em língua portuguesa, em 

colaboração com o Brasil, e que envolve todos os museus de ciência que atrás referi, à 

exceção do Museu da Academia das Ciências) (GRANATO, LOURENÇO, 2008). 

Apesar das dificuldades diárias, que parecem por vezes inultrapassáveis, é 

preciso que tomemos consciência que a situação em Portugal é melhor do que em 1978, 

quando a Faculdade de Ciências de Lisboa tinha acabado de arder e a Associação 

Portuguesa de Museologia (APOM, 1982) organizou um encontro em Coimbra para 

debater o futuro dos museus universitários portugueses. Estou confiante que, com 

trabalho de qualidade e colaborações estreitas, é possível dar ao patrimônio universitário 

a dimensão pública que ele precisa e merece. 
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