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museu faz bem à saúde
"Ao contrário de um tempo em que museu era sinônimo de coisa velha 
e empoeirada, os museus do século XXI querem ser espaços de 
discussão, criatividade e pensamento crítico.

São fóruns dinâmicos, e não caixinhas de joias.

São relevantes para a vida real do público que o frequenta porque o 
ajudam a lidar com ela. 
Abrem diálogo com imigrantes, drogados, marginalizados. 
Constroem exposições e projetos em conjunto com adultos, crianças e 
idosos, leigos e doutores."



o que é museu ?
De acordo com a Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que instituiu o Estatuto de Museus:

 “Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins lucrativos que 
conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, 
pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, 
científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade 
e de seu desenvolvimento.”

O museu é uma instituição permanente, aberta ao público, sem fins lucrativos, a serviço da 
sociedade e de seu desenvolvimento, que adquire, conserva, pesquisa, expõe e divulga as evidências 
materiais e os bens representativos do homem e da natureza, com a finalidade de promover o 
conhecimento, a educação e o lazer.      *(IPHAN / ICOM, 2005, apud França, 2009)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm


o projeto
O Museu de Caculé é o primeiro museu dedicado à  pesquisa, inventário, registro, preservação 
da cultura Caculeense e à  transformar em informação, histórias de vida de toda e qualquer 
pessoa da cidade.

Fundado como um museu virtual e colaborativo, conta com a participação de historiadores, 
professores, políticos e das famílias da cidade.

O projeto considera a possibilidade de ser acessado pelo maior número possível de interessados 
e pesquisadores.
O acervo (fotos, videos, depoimentos) está armazenado em midias eletrônicas e, em breve, 
oferecerá exposições do acervo físico e fotos.

Endereço:  Av. Dr. Antonio Muniz, 102 - 1.andar - Centro - Caculé, BA   -   (77) 9-8115-1550

www.museudecacule.com.br
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museu, patrimônio, educação 
“O homem está sempre preocupado em preservar sua história e sua memória. 

Ele tem acesso ao seu passado através de relatos ou depoimentos de testemunhas oculares, 
documentos, textos, etc. Ou quando se defronta com as imagens que habitam um museu. 

Com isso, não quero dizer que o museu é um caminho em direção ao passado, ele é um lugar de 
possíveis diálogos entre passado, presente e futuro. Um abrigo do velho e do novo. Mais do que 
uma instituição destinada às festinhas de vernissagens, ele tem um papel cultural importante, além, 
abrigar os registros do tempo, é um veículo a serviço do conhecimento e da informação que 
contribui para o desenvolvimento da sociedade.

A cidade precisa de tecnologias, partidos políticos, técnicos, políticos, empresários, especialistas, etc 
mas, acima de tudo, precisa de uma tradição cultural e do exercício da cidadania, para que ela 
própria, a cidade, tenha um significado. 



museu, patrimônio, educação 
Um museu guarda mais do que obras e objetos de valor e de prestígio social, uma situação, um 
fragmento da história, portanto um problema cultural. Tudo que nele é exibido deve ter um 
compromisso com o conhecimento, a memória e a reflexão. “                                                              *
(Almandrade;  artista plástico, arquiteto, mestre em desenho urbano e poeta)

O museu do século XXI não precisa ser físico nem ter patrimônio tangível. Ele pode, por exemplo, ter 
acervo virtual ou colecionar memórias pessoais, como é o caso do Museu da Língua Portuguesa 
(cujo imóvel foi consumido pelo fogo há alguns meses, mas cujo acervo foi salvo porque havia 
backup) ou do novíssimo e experimental Museu das Coisas Banais, projeto de pesquisa de um grupo 
de estudantes da Universidade Federal de Pelotas.  (Claudia Porto, museóloga e consultora de museus).

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/
https://wp.ufpel.edu.br/museudascoisasbanais/


a importância
“Os museus geram impactos sensíveis no local em que essas organizações estão inseridas de duas 
naturezas, quais sejam: o de natureza direta e o de natureza indireta. 

O primeiro relaciona-se ao cotidiano dos museus, seus gastos e a forma como esses gastos são 
distribuídos com compras, pagamentos, folhas de funcionários e investimentos. O segundo 
relaciona-se com a capacidade do museu em promover o Turismo Cultural e a dinâmica do 
desenvolvimento urbano das localidades em que estão alocados.”    *(NASCIMENTO, 2010b, p. 212).

“ Os museus, quando são bons, inspiram, alegram, aceleram, acalmam, agregam, melhoram, 
frutificam. Eles fazem bem à saúde, de uma forma mais sutil do que a de uma cirurgia bem feita, 
mas com resultados igualmente positivos e duradouros. Com a vantagem de que suas intervenções 
podem alcançar toda uma sociedade. “ (Claudia Porto, museóloga e consultora de museus,  membro da diretoria do 
COMCOL, o Comitê Internacional Icom para o Desenvolvimento de Coleções).



os impactos gerados
Embora os museus sejam bens culturais públicos, para os quais não se aplica a lógica da busca pelo lucro, essas 
instituições provocam diversos impactos econômicos diretos - analisados por meio de quanto geram em termos 
de emprego e renda e de quanto produzem de valor adicional em outros setores, efeitos que são tratados pela 
economia como multiplicadores - e externalidades positivas.

Quando um equipamento cultural público, como um museu, é implantado em uma determinada região, gera, 
consequentemente, um fluxo financeiro direto para o território. Esse tipo de fluxo, na forma de salário e 
emprego, manutenção do equipamento cultural, entre outros, incentiva os níveis de atividade econômica e 
criativa do local onde essa atividade foi instalada. Somam-se ainda, além desses, a geração adicional indireta 
de emprego, renda, turismo, vida noturna, restaurantes, e de toda uma gama de atividades beneficiadas, que 
leva a um efeito multiplicador importante e que pode ser enquadrado no rol de impactos socioeconômicos 
dessa atividade.

Esse conjunto de impactos diretos e indiretos enseja a requalificação urbana do entorno do museu, o efeito sistêmico 
positivo provocado pela sua atuação. Além de trazerem um fluxo financeiro direto, os museus também 
contribuem para um processo de valorização das áreas adjacentes e dinamização de diversos setores da 
Economia Criativa. Um bairro com alta concentração de museus, por exemplo, tende a ser uma vizinhança 
com intensa mobilização e atividades culturais, o que reflete, inclusive, no preço dos imóveis do local, bem 
como na segurança pública e na apropriação social do entorno.



os impactos gerados
As externalidades positivas podem ser definidas como o impacto gerado, pela interação entre dois agentes econô- 
micos, que afeta um terceiro que não toma parte diretamente nessa interação. Um bom exemplo de externalidades 
positivas são os investimentos em educação, que, além de elevarem os níveis socioculturais daqueles que são 
instruídos, propiciam um aumento de produtividade de modo geral na economia e, por conseguinte, de padrões de 
vida para a sociedade como um todo.

Podemos citar como externalidades dos museus:  o turismo e a apropriação das instituições museais entre as 
principais formas de lazer, pois se mostram como instituição renovada e em constante desenvolvimento, equiparável 
a outras formas de entretenimento. Não se quer com isso desconsiderar a missão do museu nas áreas de educação, 
pesquisa, conservação e difusão de seu acervo e patrimônio histórico-artístico. A temática da externalidade também é 
mencionada frequentemente na criação de políticas culturais e publicações relacionadas à cultura, podendo ser 
considerada como a espinha dorsal de uma nova forma de turismo – o “turismo cultural” (RAUSELL, 2007).

Fonte:   Livro : “Museus e a dimensão econômica: da cadeia produtiva à gestão sustentável / Instituto Brasileiro de Museus – 
Brasília, DF: Ibram, 2014.
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os impactos gerados
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as linhas de ação
Com programas nas áreas de memória, pesquisa, educação, comunicação e desenvolvimento comunitário, o Museu 
de Caculé visa multiplicar e democratizar sua metodologia e seu acervo; tornando-se um espaço de discussão, 
criatividade e pensamento crítico.   Conheça nossas linhas de ação: 

| Museu Virtual:  digitalização, registro, sistematização, preservação do acervo e divulgação no web-site.

| Museu Físico: acervo digital e físico, disponibilizado em um ambiente próprio e/ou em exposições temporárias.

| Educativo:  disseminação do conceito, acervo, materiais e da metodologia do Museu de Caculé em escolas, 
comunidades, organizações e grupos de indivíduos.  Promovendo exposições, debates, atividades culturais.

| Centro de Cultura:  espaço multidisciplinar  para preservação e divulgação dos trabalhos artísticos e culturais

| Memória Institucional: Registro, sistematização, preservação e divulgação de  memória das organizações. 



a equipe
Concepção e Organização:

Thomas Sachsse

Coordenação:

Carlos White Souza

Solange Graia

Pesquisadores:

Web:

Thomas Sachsse



os temas
- as pessoas (histórias, relatos, entrevistas, personalidades,...)
- a cidade   (economia, dados estatísticos, história, prefeitos e políticos)
- a ferrovia  (história, dados estatísticos, pessoas, equipamentos, …)
- arquitetura
- a cultura  (artistas, poetas e escritores, artesanato, folclore,  gírias e 

expressões, pratos típicos,...)
- fauna e flora
- frutas e frutos 
- Numismática
- Miguel Fernandes



o acervo

● Patrimônio Material:

fotos , livros , jornais , documentos , móveis , artesanato , ferramentas , 
utensílios diversos ,  etc

● Patrimônio Imaterial:

registros (novos e antigos) de paisagens , danças , festas populares e 
religiosas , literatura , músicas , gírias e expressões regionais , pratos típicos , 
arquitetura... 



atividades propostas

● Exposição Permanente do Acervo  - em local (a ser definido), exposição aberta e gratuita de fotos , 
livros , jornais , documentos , móveis , artesanato , ferramentas , utensílios diversos ,  etc

● Exposições Temporárias do Acervo  - em colégios e no cine-teatro, exposição, por um período, de 
um acervo temático (p.ex.: ferrovia, crescimento da cidade, ofícios e profissões, moedas, etc ) 

● Palestras  - de professores e historiadores, sobre ou relacionado à cidade.
● Biblioteca  - com acervo sobre a cidade e de cidadãos Caculeenses.

● Apresentações de Artes, Artistas, Escritores e Poetas

 



exemplos de museus
Museu dos Pretos Novos  -  Rio de Janeiro/RJ  -  www.pretosnovos.com.br

Museu da Pessoa  -  São Paulo/SP  -  www.museudapessoa.net

Museu da Família - Jussara/PR  -  www.museudafamilia.org.br

Eco Museu de Santa Cruz - Rio de Janeiro/RJ  -  www.quarteirao.com.br

Amigos do Trem, OSCIP - Juiz de Fora/MG  -  www.amigosdotrem.org

Casa de Anísio Teixeira - Caetité/BA

Museu Hering - Blumenau/SC  -  www.museuhering.com.br

Museu Têxtil CEDRO - Caetanópolis/MG - 

Museu da Gente Sergipana - Aracajú/SE  -  www.museudagentesergipana.com.br



os patrocinadores



os apoiadores

Carlos White

LOGUS Informática - Diógenes Andrade



legislação
● Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

Art. 23.
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico 
ou cultural;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; 

Art. 30. 
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 
estadual.

● Estatuto dos Museus

Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm


legislação
● Lei n. 12.343, de 2 de dezembro de 2010 Instituiu o Plano Nacional de Cultura - PNC e criou o Sistema 

Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC. 

Entre os princípios do PNC que nos interessam particularmente, estão: o “direito de todos à arte e à cultura”; o 
“direito à memória e às tradições”; “a valorização da cultura como vetor do desenvolvimento sustentável”; e a 
“colaboração entre agentes públicos e privados para o desenvolvimento da economia da cultura”. Dentre os objetivos 
do PNC que também nos interessam, estão: o “de proteger e promover o patrimônio histórico e artístico, material e 
imaterial”; “valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais”; “promover o direito à memória por meio dos 
museus, arquivos e coleções”; “universalizar o acesso à arte e à cultura”; “estimular a presença da arte e da cultura no 
ambiente educacional ‘; “estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno dos valores simbólicos”; e “desenvolver 
a economia da cultura, o mercado interno, o consumo cultural e a exportação de bens, serviços e conteúdos 
culturais”.



dados
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Museu de Caculé é marca da 
Webtex A. e Marketing Ltda.
Caculé / Bahia
CNPJ: 04.186.028/0001-16

contatos:
Solange Graia  -  cel: (77) 9-8115-1550
Thomas Sachsse  -  tel: (31) 4042-3774

email:  museudecacule@gmail.com
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