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RESUMO

O Museu Regional do Sul de Minas, localizado em Campanha, composto por uma coleção diversa, é o objeto dessa pesquisa. Durante o período de estágio, pudemos ter um

contato próximo com a dinâmica de funcionamento e manuteção do museu. Logo, identificamos uma série de problemas, destacando-se a ausência de um projeto expográfico.

Entende-se por exposição museológica tudo aquilo que da voz ao objeto,

revertendo seu estado inanimado e provocando assim a imaginação de quem o visualiza.

Sendo assim, a atual disposição das coleções impossibilita a fruição, interpretação e apropriação dos objetos. Tratam-se de salas apertadas que mal comportam a exposição.

Outro ponto problemático diz respeito à acessibilidade. O MRSM deve acolher a todo o tipo de público, abrangendo a diversidade e a pluralidade, com todos tendo a possibilidade

de acesso aos bens culturais. Outro ponto analisado foi a documentação do museu, com a rasa descrição sobre os objetos nas fichas de inventário/catalogação. Atualmente

composto por um acervo de aproximadamente 2.400 bens, a maior parte com o mínimo de informação registrada, sem dados sobre autoria, procedência ou foto de identificação.

Esses dados também são tão problemáticos quanto à descrição de características técnicas, estilísticas e iconográficas. Deve ser repensado a urgência da conservação adequada

desses objetos bem como a restauração de alguns destes. Por fim, e não menos importante, a necessidade de vínculo afetivo e diálogo entre a comunidade e o Museu. Afinal,

são objetos de memória que transmitem ao longo do tempo lembranças de determinados grupos e indivíduos. O Museu Regional necessita dessa comunicação e troca de

conhecimento abrangendo todos os agentes responsáveis pela sua manutenção, cumprindo com seu caráter democrático e cultural. Essa pesquisa não visa de forma alguma

apenas a crítica, mas sim a elucidação de medidas possíveis para contribuir com o ajustamento das dificuldades encontradas. 
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