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Existem algumas regras que devem ser seguidas pelos 
visitantes dos museus. Que tal testar sua memória, dizendo o 
que pode e o que não pode na lista abaixo? Para conferir as 
respostas, basta ler o texto. 

Mas vale lembrar que essas regras valem somente para 
os exposições tradicionais, onde vamos somente para apreciar 
o que está exposto. Há exposições diferentes, chamadas 
interativas, onde todo mundo pode experimentar e mexer em 
tudo. 

 Bem, se você respondeu que é proibido tocar os objetos acertou. Sabe aquele 
ditado popular que diz: “Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura?”. Pois no 
museu isso é verdade. Cada vez que você põe a mão num objeto está contribuindo para que 
ele se desgaste. Não acredita? Então, pense que em um museu podem passar milhares de 
pessoas por ano. No Museu Paulista, por exemplo, são cerca de 300 mil. Agora conte: em 
10 anos esse museu recebe 3 milhões de pessoas! É muita gente, não é mesmo? Imagine se 
cada uma delas colocar a mão em um objeto. A nossa mão produz uma espécie de gordura 
que fica em tudo que tocamos. Essa “gordura” prejudica os materiais, diminuindo o seu 
tempo de duração. 

Tirar fotografia também não pode. A luz desbota e 
desgasta os objetos expostos – principalmente tecidos e papel 
– porque contem raios ultravioletas, os mesmos emitidos pelo 
Sol, só que em menor intensidade. Vamos voltar àquela conta 
que fizemos: imagine a luz do flash piscando 3 milhões de 
vezes diante de um quadro? Coitado! 

Repare que há algumas exposições que ficam em salas 
escuras com uma luzinha em cima do objeto exposto, para que 
a gente possa vê-lo. Esse é um cuidado de conservação e 
geralmente essa iluminação é especial. 

Para você ter uma idéia melhor do desgaste provocado pela luz, pergunte à sua mãe 
se não tem roupa que a gente usa que vem com instruções na etiqueta para secar à 
sombra. Isso significa que pode desbotar ou sofrer alteração na presença dos raios 
solares. 

Se tocar não pode e fotografar também não, será que é permitido falar no museu? 
Ah! Isso pode. Mas desde que não atrapalhe ninguém. É como quando vamos ao cinema: 

• Tocar os objetos pode? 

(    ) Sim(    ) Não 

• E comer?   

(    ) Sim (    ) Não 

• E fotografar? 

(    ) Sim (    ) Não 

• E perguntar? 

(    ) Sim (    ) Não 

• E conversar?  

(    ) Sim (    ) Não 

• E criticar? 

(    ) Sim (    ) Não 



podemos comentar o que está acontecendo no filme com uma pessoa que está ao nosso 
lado, mas em um volume que não incomode aqueles que estão prestando atenção. 

Comer no museu não é lá uma boa idéia, porque algumas pessoas não 
são cuidadosas e deixam cair migalhas pelo chão. No final do dia, fica aquela 
sujeira. E quem é que gosta de passear um lugar sujo? 

Em compensação, perguntar é liberado. Quanto mais a gente observa, 
mais perguntas vão surgindo sobre cada um dos objetos expostos. Para 
aproveitar melhor sua visita ao museu, tente olhar os objetos pensando em 
como ele foi feito, por quem, quando, por que ele está naquela exposição, qual 

a relação dele com o tema proposto e com os outros objetos do museu. 
Dessa forma, poderemos também criticar, dar e formar a nossa própria opinião: se 

a gente gosta ou não gosta e por que. Para fazer isto, é preciso realmente olhar as coisas 
com atenção, como um cientista querendo descobri-las. 

Se você acertou ou errou não tem problema. O que vale é a gente ter a noção de 
que deve ou não fazer determinadas coisas em lugares públicos, como nos museus. 

Conservando e valorizando o que temos hoje, dentro ou fora do museu, teremos 
contribuído para que, quando crescermos, nossos filhos também possam ver e apreciar 
essas coisas (e muitas outras que vão surgir!) que fazem parte do nosso patrimônio 
cultural. 

    Eleida Pereira de Camargo,  Especial para Ciência Hoje. 
 

FLASH! 

Todo mundo que visita um museu tem vontade de tirar fotos para guardar de 
recordação. No entanto, para o bem das obras de arte, é melhor deixar as câmeras dentro 
da mochila. A luz emitida pelo flash das câmeras prejudica os quadros, as esculturas e 
qualquer outro objeto ou documento exposto em um museu. Ela provoca reações químicas 
nas obras, alterando sua aparência. Os que mais sofrem são os documentos em papéis, as 
roupas – ou outros objetos feitos com tecidos – e os quadros. Estes últimos, com o passar 
do tempo, vão descolorindo e ganhando pequenas rachaduras que fragmentam a imagem 
pintada! 

Claro que uma foto só não faria mal algum... Mas, digamos mil fotos por 
dia, durante 360 dias por ano, podem danificar uma obra-prima em menos de 
uma década! É por isso que a maioria dos museus proíbe o uso do flash. Se você 
quiser guardar uma lembrança da visita, é melhor desembolsar uns trocados e 
comprar postais com reproduções dos quadros. Mas, se o cofrinho estiver 
vazio, leve lápis e papel e tente copiar as obras que mais gostar. 

Aposto como você nunca mais vai esquecê-las! Atitudes como essa garantem mais 
tempo de vida para as obras de arte! 
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