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“Forse come la rondine  

migrerò verso il mare, 

verso un chiaro paese di sogno 

Verso il sole”1 

 

 

 

 

                                                        

1  La Rondine (1917) – Ópera de Giacomo Puccini com Libretto de Giuseppe Adami. Magda, atto I.”Talvez 
como a andorinha migrarei para o mar, para um claro pais de sonho, para o sol.” 
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Resumo 

Neste trabalho, intitulado (Re)Contar Giacomo Puccini, apresentamos o Museo 

Casa Natale Giacomo Puccini, a relação com a cidade onde se insere - explorando o 

conceito de genius loci - e os serviços educativos desenvolvidos pela instituição. O 

presente trabalho surge no contexto do nosso estágio curricular aí realizado no âmbito 

do Mestrado em História da Arte, Património e Cultura Visual da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, onde nos foi possível colocar em prática o conhecimento teórico 

apresentado durante o curso de Mestrado: (Re)Contamos Giacomo Puccini na História 

da Arte, percorrendo a história da casa, espaço privado e seu espólio, até a abertura ao 

público; na perspectiva patrimonial, analisando a instituição museológia e sua tipologia, 

aliado ao genius loci da cidade de Lucca; e por fim através da cultura visual, abordando 

os objetos que constroem a narrativa do espaço, além da mostra de artes visuais “Per 

sogni e per Chimere”. 

De forma a compreender a instituição na sua totalidade, nos valemos de um 

estudo sobre as instituições denominadas Casas-Museu e igualmente sobre a Legislação 

do Patrimônio Cultural, apresentado um estudo comparativo entre Itália e Portugal, 

permitindo assim a compreensão da instituição na sua totalidade. Reconhecendo a 

função social dos espaços museológicos, defenderemos a relevância das atividades de 

educação não formal oferecidas por estas instituições no desenvolvimento de 

habilidades sociais, resultando não somente em indivíduos mais criativos, mas 

igualmente em uma sociedade mais igualitária. A nossa experiência na instituição 

materializou-se na realização de visitas guiadas, atividades didáticas e ainda na 

colaboração da mostra “Per sogni e Per chimere. Puccini e le arti visive”, onde pudemos 

acompanhar o potencial do Museo Casa Natale Giacomo Puccini na formação de uma 

consciência ativa nos indivíduos. 

 

 

Palavras-chave: Giacomo Puccini, Museo Casa Natale Giacomo Puccini, Lucca, Serviços 

Educativos. 
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Abstract 

 In this work, entitled (Re)Contar Giacomo Puccini, we present the Museo Casa 

Natale Giacomo Puccini, the relationship with the city where it operates - exploring the 

concept of genius loci - and the educational services developed by the institution. The 

present work comes in the context of our curricular internship held there under the 

Master in Art History, Cultural Heritage and Visual Culture at the Faculty of Arts of the 

University of Porto, where we were able to put into practice the theoretical knowledge 

presented during the Master's course: (Re)Contamos Giacomo Puccini in the Art History, 

going through the history of the house, private space and its estate, until the opening to 

the public; in the Cultural Heritage perspective, analyzing the museological institution 

and its typology, allied to the genius loci of the city of Lucca; and finally through Visual 

Culture, addressing the objects that build the space narrative, in addition to the visual 

arts exhibition “Per sogni e per chimere”. 

 To understand the institution in its entirety, we make use of a study on the 

institutions called House Museums and also on the Legislation of Cultural Heritage, 

presenting a comparative study between Italy and Portugal, thus allowing the 

understanding of the institution in its entirety. Recognizing the social function of 

museum spaces, we will defend the relevance of non-formal education activities offered 

by these institutions in the development of social skills, resulting not only in more 

creative individuals but also in a more egalitarian society. Our experience at the 

institution materialized in conducting guided tours, didactic activities, and even 

collaborating with the exhibition "Per sogni and Per chimere. Puccini e le arti visive”, 

where we could observe the potential of the Museo Casa Natale Giacomo Puccini in the 

formation of an active consciousness in individuals. 

 

 

Key-words: Giacomo Puccini, Museo Casa Natale Giacomo Puccini, Lucca, Educational 

Services. 
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Riassunto 

 In questo lavoro, intitolato Raccontare Giacomo Puccini, presentiamo il Museo 

Casa Natale Giacomo Puccini, il rapporto con la città in cui si trova - esplorando il 

concetto di genius loci - e i servizi educativi sviluppati dall'istituzione. Il presente lavoro 

entra nel contesto del nostro tirocinio curriculare tenuto in loco nell’ambito del Master 

in Storia dell'arte, Beni Culturali e Cultura visiva presso la Facoltà di Lettere 

dell'Università di Porto, dove siamo stati in grado di mettere in pratica le conoscenze 

teoriche presentate durante il Master: Raccontiamo Giacomo Puccini nella Storia 

dell'Arte, attraversando la storia della casa, dello spazio privato e del suo patrimonio, 

fino all'apertura al pubblico; nella prospettiva dei beni culturali, analizzando l'istituzione 

museologica e la sua tipologia, alleata al genius loci della città di Lucca; e infine 

attraverso la cultura visiva, affrontando gli oggetti che costruiscono la narrazione dello 

spazio, oltre alla mostra di arti visive “Per sogni e per Chimere”. 

 Al fine di comprendere l’istituzione nella sua interezza, ci avvaliamo di uno 

studio delle cosiddette Case Museo e anche sulla Legislazione dei beni culturali, che 

presenta un saggio comparativo tra Italia e Portogallo, consentendo così la 

comprensione dell'istituzione nella sua completezza. Riconoscendo la funzione sociale 

degli spazi museali, difenderemo la rilevanza delle attività di educazione non formale 

offerte da queste istituzioni nello sviluppo delle abilità sociali, risultando non solo in 

individui più creativi, ma anche in una società più egualitaria. La nostra esperienza 

presso il Museo Casa Natale Giacomo Puccini si è concretizzata nella conduzione di visite 

guidate, attività didattiche e anche nella modesta collaborazione della mostra “Per sogni 

e Per chimere. Puccini e le arti visive” dove abbiamo potuto seguire il potenziale del 

Museo Casa Natale Giacomo Puccini nella formazione di una coscienza attiva negli 

individui. 

 

 

Parole chiave: Giacomo Puccini, Museo Casa Natale Giacomo Puccini, Lucca, Servizi  

Educativi. 
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Introdução 

“O frati, dissi, che per cento milia  

Perigli sieti giunti all’occidente, 

A questa tanto piccola vigilia  

De’ vostri sensi, ch’è del rimanente  

Non vogliate negar l’esperienza, 

Diretro al sol, del mondo senza gente.  

Considerate la vostra semenza:  

Fatti non foste a viver come bruti, 

Ma per seguir virtude e canoscenza”2 

 

 

O presente relatório de estágio tem por objetivo apresentar as atividades 

realizadas ao longo do nosso estágio curricular realizado no Museo Casa Natale Giacomo 

Puccini (Lucca, Itália) no âmbito do Mestrado em História da Arte, Património e Cultura 

Visual da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A escolha do lugar deu-se por 

motivos familiares, uma vez que estávamos de mudança para a Itália, mais precisamente 

para a cidade de Lucca (Itália). Já a  escolha da instituição de acolhimento deu-se através 

de pesquisas realizadas em uma mídia social, nomeadamente o Facebook, sobre as 

atividades didáticas desenvolvidas no MCNGP. Ou seja, desde um primeiro momento 

existia o claro objetivo de colaborar com a parte didática, isto é, colocar em prática 

metodologias e técnicas de ensino em atividades de educação não formal em museus.   

Uma vez escolhida a instituição de acolhimento, tomamos a iniciativa de enviar um e-

mail de apresentação, verificando sobre a possibilidade de desenvolver o estágio 

curricular no âmbito do presente mestrado. No e-mail já deixamos claro o nosso 

interesse nas atividades didáticas desenvolvidas. Após a confirmação e aceitação por 

parte da instituição de acolhimento, regularização dos documentos e autorizações 

                                                        

2 ALIGHIERI, Dante. La Divina Commedia. Inferno, Canto ventesimo sesto, 112-120.  
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necessárias, o nosso estágio curricular teve início em março de 2018 por um período de 

seis meses, ou seja, decorreu até agosto de 2018. Recordamos ainda que o estágio 

curricular foi desenvolvido no âmbito do projeto Erasmus+.  

 Ao término do período de estágio, nos foi apresentada a proposta de um 

contrato a pagamento por outros 3 meses, com data final em novembro de 2018. 

 Por fim, em abril de 2019, recebemos o gratificante convite de fazer parte da 

equipe do MCNGP com um contrato a tempo indeterminado. Seguimos trabalhando, 

com muito entusiasmo e dedicação no Museo Casa Natale Giacomo Puccini, lugar que 

para nós não é apenas o lugar de trabalho, mas lugar onde a paixão está.  

Consideramos esta contratação como um reconhecimento do nosso trabalho, 

sendo assim, aliada ao conhecimento construído, também por meio deste relatório, o 

ponto mais forte do mesmo. Por outro lado, a dedicação ao novo trabalho nos tomou 

tempo e disponibilidade para concluir a redação do relatório num mais curto espaço de 

tempo.  

 

a. Justificação do Tema 

 

Por que (Re)Contar Giacomo Puccini? Algumas palavras contém a extraordinária 

capacidade de expressar um inteiro conceito. No nosso caso, a palavra raccontare em 

italiano abrange sentimentos diversos do contar (uma história), em português, ou ainda 

do storytelling, em inglês. Apesar do ato ser o mesmo, ao raccontare uma história temos 

a sensação de envolver completamente o ouvinte em palavras que saem com um tom 

de aconchego e acalento. Raccontare é contar com emoção, fazer viajar com as palavras, 

tecendo pacientemente a trama com a voz. A isto se deu a escolha do título do presente 

relatório, “(Re)contar Giacomo Puccini”: primeiramente porque nos remete ao 

raccontare e depois porque, de fato, contamos e recontamos a história, vida e obras do 

compositor à tantas pessoas infinitas vezes ao longo do ano. É o nosso trabalho.  

 

Trabalhar com música não foi por acaso. Este trabalho surge quase como uma 

redenção, pois aos 15 anos desisti de estudar canto na Escola de Música Villa-Lobos no 
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Rio de Janeiro. Ler partituras me causava um temor paralisante, medo de errar. Sendo 

assim, optei por desistir. Transitar pelos corredores da Escola ouvindo os mais diversos 

instrumentos, era alimento para a alma. Alimento este que reencontrei após 20 anos, 

no  atual trabalho.  

  Apesar de nunca ter tido a oportunidade de assistir a uma ópera de Puccini, suas 

árias sempre foram presentes em nossa vida. O gosto pela música clássica vem da 

infância, quando bisbilhotava os discos de vinil que tínhamos em casa e os escolhia para 

escutar de acordo com a capa. Dentre tantas descobertas (algumas orientadas por meu 

pai como Beatles, Janis Joplin e Billie Holiday) estava a música clássica e, depois, já na 

adolescência, as árias de ópera.  

 

Relativamente aos serviços educativos, recordamos que o interesse por esta área 

não é recente, e faz parte da nossa formação universitária. Também ali optamos por 

realizar um ano de estágio em uma instituição da rede básica do ensino público do Rio 

de Janeiro como trabalho para obtenção da licenciatura em letras – Português/ Inglês. 

Por um ano trabalhamos na Escola Municipal Guararapes Cândido (Cosme Velho, Rio de 

Janeiro) como professora de educação especial para crianças com autismo (TEA) e 

autismo e Síndrome de Asperger. Foi então que nos aproximamos de Lev Vygotsky,  

autor por nós utilizado para aqui fundamentar a relevância do contexto histórico-

cultural no desenvolvimento cognitivo.  

Além disto, também contamos com alguns anos de experiência no ensino de 

língua inglesa para crianças e adolescentes na rede de ensino privado. Já na 

Universidade, nos aproximamos de forma especial ao desenvolvimento das funções 

cognitivas e o estudo do processo de aprendizado. A aquisição da linguagem, a estrutura 

do pensamento (também ali uma forma de linguagem) e o processo de aquisição do 

conhecimento na infância foram sempre um dos assuntos que mais nos interessaram e 

nos interessam até hoje. Aliado a isto, destacamos a nossa fé, talvez quase ingênua, de 

que a educação é o mais potente instrumento para a transformação das pessoas em 

indivíduos completos, feitos de “virtude e conhecimento”. Um conceito provavelmente 

um pouco utópico demais, de que a educação pode salvar o mundo tornando-o mais 

justo, igualitário e livre das mazelas humanas como violência, miséria e falta de empatia. 
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Podemos parecer ultrapassados ou repetitivos, mas nos parece que hoje mais do que 

nunca, precisamos construir um mundo mais humano.  

A associação de música e educação, presente na nossa vida há algum tempo, 

resultou, talvez até de forma intuitiva, na escolha da instituição, o Museo Casa Natale 

Giacomo Puccini e na opção de trabalhar nos seus Serviços Educativos.  

A formação que recebemos ao longo do Mestrado em História da Arte, 

Património e Cultura Visual foi substancial para o desenvolvimento das atividades as 

quais nos propusemos. As aulas de campo, o projeto Porto Virtudes3 (exposição virtual 

Google Arts&Culture) e ainda o estágio curricular no Museu da FEUP no contexto da UC 

de Gestão Cultural e Patrimonial4  nos forneceram não só conhecimento teórico, mas 

igualmente prático. A experiência prática em atividades ligadas ao patrimônio cultural, 

história da arte e cultura visual ampliaram a nossa possibilidade de trabalhar em espaços 

da cultura, já que aliada à nossa formação universitária, nos preparou para a área de 

interesse.  

 

b. Objetivos e problemáticas 

Como objetivo principal do presente relatório de estágio referimos o desejo de 

conhecer e compreender o Museo Casa Natale Giacomo Puccini e igualmente registrar 

e compartilhar as atividades dos serviços educativos realizados pela Fondazione 

Giacomo Puccini. Buscamos também chamar a atenção para a relevância da educação 

não formal nos espaços da cultura e as normas legislativas que permitem e legitimam 

tais práticas. Acreditamos que registrando e compartilhando o processo de criação e 

implementação das atividades didáticas podemos fornecer contributos para outras 

instituições que queiram explorar o campo das atividades didáticas em museus, ou 

ainda, atividade didáticas com a temática das Óperas de Puccini. Pensamos ainda em 

oferecer nossos contributos, baseados em nossos conhecimentos prévios adquiridos ao 

longo da nossa formação acadêmica, licenciatura (desenvolvimento infantil e sistema 

                                                        

3 Disponível para consulta em: https://artsandculture.google.com/exhibit/porto-
devirtudes/MQLSBHG_Fst6Jw?hl=pt-PT [acedido em 18/06/2020] 
4 Disponível para consulta em: https://inarte.fe.up.pt/inweb/ [acedido em 18/06/2020] 
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cognitivo) e mestrado (patrimônio cultural e cultura visual). Certamente que para 

garantir uma melhor qualidade das atividades didáticas é preciso que estas sejam 

sustentadas em um conhecimento prévio e com objetivos claros: Quais conhecimentos 

desejamos despertar? A atividade é adequada à faixa etária? A linguagem utilizada é 

clara?  Como despertar o interesse dos alunos para o tema? O tempo disponibilizado 

pela escola condiz com a atividade proposta? De que forma aquela atividade pode 

acrescentar à formação cultural dos envolvidos? Quais resultados concretos podemos 

esperar uma vez realizada a atividade?  

Sendo assim, acreditamos que as atividades didáticas em espaços da cultura 

devem ser, de preferência, realizadas com equipes profissionais ou ao menos com uma 

supervisão profissional, evitando que essas atividades sejam produzidas somente de 

forma intuitiva. Neste caso, não é necessário a formação de uma área específica: quanto 

mais multidisciplinar melhor. Historiadores da Arte, Pedagogos, Arquitetos, Músicos, 

etc. O mais importante aqui não é a área de formação, mas sim a intencionalidade e 

propósito na elaboração das atividades.  

 

 

c. Estrutura, Metodologia e Estado da Arte  

O presente trabalho foi escrito em língua portuguesa, no entanto, de modo a 

respeitar o conteúdo, algumas citações foram mantidas na forma original. Em outros 

casos, porém, optamos pela tradução de citações que poderiam causar dúvidas se 

mantidas em língua original. Reconhecemos que, dentre as dificuldades encontradas, 

talvez a maior delas, tenham sido os idiomas e a diversidade ou ambiguidade do léxico. 

Partindo do português “brasileiro” de nossas origens ao português de Portugal, para a 

realização deste trabalho, nos servimos de obras em línguas italiana e inglesa, além de, 

claramente, obras em língua portuguesa. Sentimos que por vezes a linguagem pode não 

ser tão clara, pois encontramos dificuldade em “afinar” alguns termos como por 

exemplo os saberes utilizados por Edgar Morin em publicação brasileira, que também 

em italiano assume a forma i saperi, mas que em Portugal, a mesma palavra acaba por 

assumir um sentido diverso. Por esta razão assumimos que o nosso trabalho pode 

conter alguma fragilidade quanto ao emprego de determinadas terminologias. Citamos 
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ainda a palavra patrimônio, que escrevemos em português brasileiro, mas que nas 

citações de autores e decretos portugueses, mantém sua forma original património. 

Com o presente Relatório de Estágio estamos a apresentar um trabalho científico 

inédito sobre o Museo Casa Natale Giacomo Puccini e os serviços educativos 

disponibilizados pela instituição. O compositor Giacomo Puccini (1858-1924) conta com 

um reconhecimento internacional, no entanto este é o primeiro trabalho a abordar a 

sua casa natal, hoje um museu, e redigido em língua portuguesa.  

Os estudos que podem ser desenvolvidos a partir de Giacomo Puccini abrangem 

uma vasta gama de temas começando pela composição operística, passando às artes de 

cenografia e figurino e à evolução dos personagens femininos nas artes nos finais dos 

Oitocentos e início Novecentos. Acreditamos, assim, que um estudo sobre este 

compositor pode contribuir de diversas formas para o estudo das artes e da cultura 

visual, nomeadamente ao nível do cinema, da música, do teatro e das artes plásticas.  

 

O casamento das várias áreas de conhecimento criou um estudo mais integrado 

que ultrapassa o seu fim em si mesmo e que foi o de trabalhar nos serviços educativos. 

Sendo assim, ampliamos a nossa pesquisa a fim de perceber os objetos complementares 

que permeavam o estudo do nosso objeto principal. Dentro destes encontramos a 

Educação, formal e não formal; as Casas museu; a Legislação do Patrimônio, o próprio 

Giacomo Puccini e até o genius loci da cidade de Lucca.  

 

O presente trabalho se apresenta dividido em duas partes. A primeira parte 

intitulada Itália e Portugal: Casas Museu e Patrimônio Cultural – O enquadramento 

teórico e legislativo dos dois países, inicialmente no ponto 1.1 apresenta as instituições 

denominadas Casas Museus. No que diz respeito ao estudo das Casas Museu, 

recorremos à dois autores: Rosanna Pavoni e António Pontes. Em Pavoni (2009) 

exploramos a relação entre casas museu e genius loci e, dentre os aspectos 

característicos deste tipo de instituição museológica, encontramos as nove tipologias de 

casas museu que elencamos na tabela 1 deste relatório. No cenário português, nos 

aproveitamos da publicação de António Pontes, Casas-Museu em Portugal – Teorias e 

práticas (2007). Recorremos aos dois autores para assim compreender a diferença ou 
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similaridades entre as realidades, o modus operandi do modelo legislativo e o 

enquadramento legal. Para mais, nos apoiamos na doutrina internacional 

disponibilizada pelo ICOM e ICOM – DEMHIST, pois ambas são instituições de referência 

das práticas museológicas com reconhecimento internacional.  

 

Convém ressaltar que o presente relatório de estágio se compõe também, em 

grande parte, de uma análise integrada entre Itália, lugar onde foi realizado o nosso 

estágio curricular, e Portugal, onde será apresentado o nosso trabalho. Por sentir uma 

proximidade maior com a realidade portuguesa, sentimos necessário a realização deste 

confronto de modo a perceber as áreas de maneira integrada.  

Assim, o item 1.2 Da Legislação à prática- normativas de tutela gestão e 

promoção do Patrimônio Cultural apresentamos as principais normativas dos dois países 

1.2.1 Itália e 1.2.2 Portugal seguido de uma análise comparativa. Relativamente ao 

estudo da Legislação do Património Cultural, referimos o Codice dei Beni Culturali e del 

paesaggio (2004) documento normativo em vigor em Itália e a Lei nº 107/2001, Lei de 

bases da política e do regime de protecção e valorização do Património Cultural, em 

Portugal. Ademais, gostaríamos de destacar dois nomes: Lorenzo Casini e José Casalta 

Nabais. Ambos autores foram essenciais para a compreensão das normas legislativas de 

Itália e Portugal.  De referir ainda a justificação para a utilização do termo espaços da 

cultura (utilizado no decorrer do trabalho), que parte da tradução do termo luoghi della 

cultura, presente no Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, e que abrange em si uma 

série de instituições culturais como museus, bibliotecas, arquivos, áreas e parques 

arqueológicos e complexos monumentais. 

 

Passando ao ponto 1.3 apresentamos o Modelo de gestão do Museo Casa Natale 

Giacomo Puccini onde exploramos, ainda que brevemente, o papel das Fundações 

privadas no cenário do Patrimônio Cultural. Em seguida aos enquadramentos teóricos, 

legislativos e organizativo da instituição, passamos para a vida e ascendência do 

compositor Giacomo Puccini (à quem é dedicado o espaço museológico) e sua relação 

com a cidade de Lucca, nomeadamente no ponto 1.4  (Re)Contar Giacomo Puccini. Para 

um estudo sobre a cidade de Lucca, recorremos à publicação de Isa Belli Barsali, Lucca 

– Guida alla città (1988). Barsali que além de estudiosa foi também docente de História 
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da Arte, nos guia de forma magistral pela história da cidade de Lucca e sua publicação é 

considerada, ainda nos dias atuais, a mais completa obra sobre a cidade.  

Tanto na cidade de Lucca como na casa da família Puccini, hoje o Museo Casa 

Natale Giacomo Puccini, é possível encontrar vestígios de um tempo, da história da 

cidade. Uma cidade que evolui de forma diacrônica com a vida dos seus habitantes: 

personagens de uma obra em construção, um dia tudo o que vivenciam será história. 

Certamente que podemos encontrar um pedaço de história em cada casa, mas nesta 

Casa Museo encontramos a história de uma família que esteve diretamente ligada à vida 

musical e à produção artística da cidade de Lucca por cinco gerações. Recorremos aqui 

às palavras de Pavoni, que citamos longamente:  

 

“talvez podemos falar de vestígios de quem há habitado um casa (mais 

ou menos opulenta, grandiosa, ou até normal) deixando algo de si naquelas 

salas, sobre aqueles objetos: entrar em uma casa, em um edifício, ou até em um 

castelo onde uma pessoa ou gerações de pessoas tenham vivido, é como seguir 

as pistas de um racconto que não se revela somente naquilo que se vê  (objetos, 

móveis, decoração) mas se infiltra entre os espaços vazios que em um museu 

“normal” permanecem vazios, mas que em uma casa museu se transformam em 

atmosfera, cotidianidades, rituais, modos de estar a só e com convidados, 

pequenos palcos de representação da vida pública e privada.”5 

 

Por genius loci entendemos o conjunto de sensações ligadas à memória e 

atmosfera do lugar que acabam por construir, juntamente com a arquitetura e a 

paisagem, a identidade de um lugar. Isto é, a característica mais abstrata de um lugar 

ou o seu espírito, qualidades intangíveis que fazem o lugar ser o quê é. O Museo Casa 

Natale Giacomo Puccini é o lugar das memórias mais tenras deste compositor; lugar da 

                                                        

5 PAVONI, Rosanna. Case Museo in Italia. Gangemi Editore, Roma, 2009. p. 8. Do original: “forse si può 
palare di tracce che chi ha abitato una casa (più o meno opulenta, grandiosa, oppure normale) ha lasciato 
dietro di sé in quelle stanze, su quelli oggetti: entrare in una casa, in un palazzo, magari anche in un 
castello dove una persona o generazioni di persone hanno vissuto, è come seguire le tracce di un racconto 
che non scivola via solo su quello che si vede (cose, mobili, decori) ma se infila tra gli spazi vuoti che in un 
museo “normale” rimangono tali, ma che in una casa museo diventano atmosfere, consuetudini, rituali, 
modi di stare da soli e con gli ospiti, siparietti per messe in scena pubbliche e private.” Tradução da autora.  
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infância e juventude de um grande talento, mas que ali, naquele lugar, ainda era só um 

menino. A casa, que para os pequenos é o mundo. Aquelas paredes, objetos, portas, 

conheceram o menino Giacomo. Hoje, aquele mesmo lugar, o mundo privado do 

Maestro, está aberto ao público que pode vivenciar a áurea da casa em que um dia viveu 

Giacomo Puccini.  

 

Já no item 1.5 Da casa da família Puccini ao Museo Casa Natale Giacomo Puccini 

narramos o processo de alteração de usos dos espaços, ou seja, como de casa de 

habitação passou a casa museu, passando pelos pontos 1.5.1 Projeto de restauro de 

arquitetura e 1.5.2 Projeto do interior: o Museo Casa Natale Giacomo Puccini. Para a 

pesquisa relativa ao processo de restauro da Casa Museu, recorremos à pesquisa em 

linha no setor de urbanística da cidade de Lucca e documentos que fazem parte do 

acervo da Fondazione Giacomo Puccini, por esta disponibilizados. Entre os documentos 

que nos foram úteis na compreensão do restauro está a descrição do objetivo do projeto 

elaborado pelo arquiteto Glauco Borella (apêndice 1).  

 Por fim, conduziremos o leitor pelo interior do MCNGP, através de um guião que 

procura transmitir o conteúdo apresentado ao público em uma visita guiada. Parte do 

conhecimento aqui sistematizado foi igualmente conferido através do trabalho de 

campo, na experiência prática na realização de vistas guiadas e atividades didáticas. 

Relevamos que as visitas guiadas foram uma fonte inesgotável do nosso aprendizado. O 

contato com pessoas de diversas culturas e origens, os motivos individuais que as fazem 

visitar o MCNGP, com interesses diversos, histórias diversas, o caráter exclusivo de cada 

visita guiada, nos fizeram (e ainda fazem) aprender cada vez mais. As perguntas, os 

objetos que acabam por receber mais olhares, as reações, todos os elementos que 

compõem, direta ou indiretamente, uma visita guiada, nos fornecem os instrumentos 

necessários na composição de um raccontare que é sempre diferente, porque se renova 

a cada visita. Com base nesta vivência, nos foi possível elaborar a proposta de guião aqui 

apresentada.  

Apresentamos no item 1.6 Percurso expositivo e construção narrativa e em 

seguida, 1.6.1 Visitas guiadas, onde apresentamos o serviço disponibilizado pelo 

MCNGP. Para uma melhor compreensão e localização no espaço expositivo, utilizamos 
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a planta do Museo Casa Natale Giacomo Puccini nos trechos em que procuramos 

explicar o percurso narrativo. Para a localização dos ambientes, nos utilizamos da planta 

em menor formato com a área em questão em destaque, seguida de abordagem 

durante a visita guiada e imagens com peças em destaque com legendas descritivas. 

Optamos por esta organização de modo a melhor orientar a leitura do presente relatório 

nos espaços da Casa Museu. Para o conhecimento relativo às visitas guiadas, 

indispensável se mostrou a consulta ao acervo do Museo Casa Natale Giacomo Puccini 

e da Fondazione Giacomo Puccini. O acervo compreende missivas de ou para Giacomo 

Puccini, partituras originais, imagens, mobiliário, peças de vestuário e diversas 

publicações que nos permitiram aproximar de forma quase íntima ao compositor. Cada 

um dos objetos carrega consigo um pedaço da história de vida e carreira do compositor. 

Objetos que adquiriram valor histórico e que hoje, em exposição, participam da 

reconstrução narrativa da existência de Giacomo Puccini.  

 

 A segunda parte do presente Relatório de Estágio, por sua vez, diz respeito à 

Educação e os Serviços Educativos do MCNGP, sendo o ponto 2. Experiência nos Serviços 

Educativos do Museo Casa Natale Giacomo Puccini que partindo do item 2.1 Atividades 

didáticas em Museus defenderemos a realização de atividades didáticas nos espaços da 

cultura, e apresentaremos ainda, no ponto 2.1.1, os conceitos de Educação formal 

versus Educação não formal. Para os estudos relativos à Educação formal e não formal, 

nos valemos da publicação de Maria da Glória Gohn, intitulada Educação não- formal, 

participação da sociedade civil e estrutras colegiadas nas escolas além das definições e 

conceitos validados internacionalmente pela UNESCO, que nos foram particularmente 

esclarecedoras ao nível das competências que se pretendem adquiridas ao nível da 

educação para o século XXI.  

 Em seguida, nos pontos 2.2 Atividades didáticas Museo Casa Natale Giacomo 

Puccini e 2.2.1 Atividades didáticas ano 2017/2018 elencaremos as atividades que 

encontramos já implementadas ao início do nosso estágio curricular, e que realizamos 

em conjunto com a equipe de didática do MCNGP.  

De forma a fundamentar a relevância das atividades didáticas em espaços da 

cultura, seguimos com o ponto 2.3 Desenvolvimento infantil – habilidades cognitivas e 
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criatividade onde apresentaremos, ainda que de forma sucinta, alguns conceitos chave 

da teoria histórico-cultural de Vygotsky no desenvolvimento cognitivo infantil e a 

importância das  atividades lúdicas para a construção criativa, seguindo para o ponto 

2.4 UNESCO, Educação para o século XXI e os quatro pilares da Educação em que nos 

provemos da doutrina internacional sobre Educação e a necessidade de novos modelos 

de ensino frente ao acelerado avanço global e tecnológico em que vivemos. Conforme 

o título, neste item apresentamos as mais recentes discussões relativamente à educação 

propostas pela UNESCO: os Relatórios Faure (1972) e Delors (1996), e, ainda os novos 

saberes para o século XXI apontados por E. Morin. Isto posto, discutiremos a 

necessidade de uma formação pedagógica mais humana no sistema de ensino atual.  

Ainda dentro deste argumento, no item 2.4.1 Educação formal e modelos pedagógicos 

discutiremos as carências e novas propostas das instituições tradicionais de ensino. Para 

uma análise crítica das instituições de ensino formal, recorremos ao sociólogo Pierre 

Bordieu (1930-2002) uma vez que encontramos no seu conceito de capital cultural um 

dos maiores desafios para a escola: reconhecer a diversidade de saberes e potencial de 

cada indivíduo.  

No ponto 2.4.2 Espaços da cultura como Espaços Educadores passamos para o 

crescente reconhecimento da função social dos museus, que leva estas instituições a 

rever sua relação com a comunidade em que se inserem, assumindo a importância de 

um museu que seja mais do que um acervo de coleções. Nesta perspectiva, Museus se 

tornam espaços ideais na colaboração de uma formação mais humana, tão discutida e 

necessária nos dias atuais. Neste tema, consideramos a publicação de Stephen E. Weil, 

From Being about Something to Being for Somebody: The Ongoing Transformation of 

the American Museum (1999) além de duas publicações de Carmen Mörsch, 

Contemporary Curating and Museum Education (2017) e Numa encruzilhada de quatro 

discursos. Mediacão e educação na Documenta 12: Entre Afirmação, Reprodução, 

Desconstrução e Transformação (2016). 

Finalmente, no ponto 2.5 Outras atividades complementares ao estágio: o 

bookshop e a bilheteria abordamos de forma breve as atividades multitasking que 

muitas vezes fazem parte da rotina de quem trabalha em espaços de cultura. Por último, 

2.5.1 Mostra per sogni e per chimere. Puccini e le arti visive- Fondazione Ragghianti. Esta 
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Mostra foi uma das atividades que mais gostamos de participar durante o estágio 

curricular. Primeiro porque nos chegou como uma surpresa: não sabíamos que a 

exibição teria lugar dentro do tempo em que nos encontrávamos nos serviços do 

MCNGP. Depois porque nos ofereceu a oportunidade de acompanhar de perto cada 

detalhe da organização de uma exibição de grande porte. A mostra contou com 

profissionais de renome como a cenógrafa Margherita Palli6 e o diretor da Fondazione 

Ragghianti Paolo Bolpagni7. A exposição reuniu mais de cem obras que foram 

disponibilidades por museus italianos ou ainda por colecionadores privados. Dentre as 

obras encontravam-se pinturas, esculturas, cerâmicas e desenhos, e entre os artistas, 

podemos citar Plinio Nomellini (1866-1943), Gaetano Previati (1852-1920), Galileo Chini 

(1873-1956), Paolo Troubetzkoy (1866-1938), além de outros nomes igualmente 

importantes.  A mostra Per Sogni e Per Chimere é realizada no ano em que é celebrado 

o 160º aniversário do nascimento de Giacomo Puccini e buscava compreender a relação 

entre Puccini e os artistas de seu tempo e, ainda, investigar de que modo a estética de 

Puccini influenciou a arte italiana no período entre o final do século XIX e os primeiros 

vinte anos do século XX.  

 

Concluindo, com o presente Relatório de Estágio apresentamos um trabalho que 

parte da relação música-educação, passando pelo legado deixado pelo compositor em 

termos culturais e patrimoniais. A memória do compositor se mantém ativa em seu 

território resultando na abertura do Museo Casa Natale Giacomo Puccini, e se perpetua 

através das atividades dos serviços educativos disponibilizados pela instituição. 

Culminamos então na relação música-arte, explorando o influxo que uma determinada 

arte pode acabar gerando sobre as outras formas de arte, dentro do seu tempo.  

 

Finalizada a overture, seguimos para a opera: Iniciaremos a (Re)Contar Giacomo 

Puccini e a apresentar sua casa natal.  

                                                        

6 Para maiores detalhes e curriculum: 
http://www.margheritapalli.it/it/biografia_margherita_palli__piccolo_teatro_di_milano__teatro_dalla_
scala_milano-4.html [ acedido em 10/05/2020] 
7 Para maiores detalhes e curriculum: https://www.paolobolpagni.com [acedido em 10/05/2020] 
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1. Itália e Portugal: Casas Museu e Patrimônio Cultural – O 

enquadramento teórico e legislativo dos dois países 

1.1. Casas Museu 

Os espaços chamados casa museu são elementos importantes dentro do cenário 

do património cultural. Tratam-se de espaços museológicos que se destacam pois, 

segundo Pavoni, “como poucos outros museus, as casas estão profundamente radicadas 

no território em que se encontram porque fazem parte da sua história, da sua paisagem, 

pelo que podemos dizer que se tornam residência habitual do genius loci8”. A definição 

de genius loci pode ser encontrada na carta de Quebec9, que fazendo parte dos valores 

sociais intangíveis de um lugar, vem a determinar o espírito do lugar, ou seja, sua 

essência de vida social e espiritual. 

Encontramos em Pavoni10 uma reflexão interessante sobre as casas museu. 

Segundo a autora, as casas museus possuem uma extraordinária capacidade narrativa 

uma vez que contam histórias pessoais e sociais em uma linguagem acessível: uma casa 

é sempre uma casa, seja ela de uma pessoa simples ou de um nobre, os elementos que 

a compõem são facilmente reconhecíveis. 

Ainda Pavoni, afirma que as casa museu representam um novo modo de 

conhecer histórias e patrimónios, pelo que as compara com uma versão revisitada da 

tradição settecentesca do Grand Tour em Itália: um percurso em busca da cultura e da 

identidade de um lugar11. 

Quando tratarmos à respeito de casa museu, se faz oportuno apresentar o 

International Commitee for Historic Houses Museums (DEMHIST) comitê internacional 

                                                        

8 Pavoni, Rosanna. Case Museo in Italia, nuovi percorsidi cultura: poesia, storia, arte, architettura, 
musica, artigianato, gusto, tradizioni. Gangemi Editore, Roma. 2009 p. 9. 
9 Disponível para consulta em:  
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/GA16_Quebec_Declaration_Final_PT.pdf   
[acedido em 28/06/2020] 
10 Pavoni, Rosanna. Case Museo in Italia, nuovi percorsidi cultura: poesia, storia, arte, architettura, 
musica, artigianato, gusto, tradizioni. Gangemi Editore, Roma. 2009. 
11 Ibidem. p. 9 
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do ICOM com foco na conservação e administração de casas museu. O DEMHIST 

promove conferências e disponibiliza, através de um site12, informações, ideias e 

soluções como o objetivo de colaborar com os professionais das casas museu. 

Ao falarmos sobre casas museu em território italiano, é importante mencionar a 

Associazione Nazionale Case della memoria13. A associação reúne as principais casas 

museu do tipo de personagens ilustres da Região Toscana, incluindo o Museo Casa 

Natale Giacomo Puccini. Como já abordamos anteriormente, as regiões em Itália 

desenvolvem um papel importante na gestão e promoção do patrimônio local, daí que 

iniciativas como a criação desta associação facilitam a troca de informação e 

conhecimento entre os museus do território. A associação tem o objetivo de agrupar as 

casas museu de diversas personalidades de diferentes áreas como escritores, pintores, 

artistas, músicos e promove-las, partindo do princípio que não se pode interpretar 

verdadeiramente um artista ou a sua obra sem conhecer também o seu território. A 

proposta da associação relaciona-se com o conceito genius loci citado anteriormente já 

que “o espírito do lugar oferece uma compreensão mais abrangente do caráter vivo e, 

ao mesmo tempo permanente de monumentos, sítios e paisagens culturais.14” Dentre 

as setenta e cinco Casas museu que fazem parte da Associação Casas da Memória 

encontramos a Casa di Giotto (Vicchio- Firenze), Casa Natale di Leonardo da Vinci (Vinci- 

Firenze), Casa Museo di Antonio Gramsci (Ghilarza- Oristano) e o Museo Casa Natale di 

Giacomo Puccini (Lucca). 

Para um breve estudo sobre as casas museu em Portugal, por forma a podermos 

ter uma visão comparada entre as duas realidades, consultamos o contributo de António 

Ponte15. Segundo o autor, o painel das casa museu em Portugal é bastante diversificado: 

apesar de serem administrados por diferentes tutelas, encontra-se uma maior 

ocorrência de tutelas autárquicas. Ainda segundo Ponte, isto se dá uma vez que “este 

tipo de instituição é um dos meios mais utilizados para a valorização de determinada 

área geográfica, para a salvaguarda dos valores locais ou para homenagear uma figura 

                                                        

12 Disponível para consulta em: https://icom-demhist.org  [acedido em 28/06/2020} 
13 Disponível em: https://www.casedellamemoria.it/it/    [acedido em 28/06/2020] 
14 Carta de Quebéc p.2 
15 Ponte, Antônio Manoel Torres da. Casas- Museu em Portugal. Teorias e Prática.Dissertação no âmbito 
do mestrado em Museologia. Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto, 2007. 
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que em determinado município se destacou na vida pública”16. Ponte observa ainda que 

a maioria desses espaços museológicos são “espaços onde se encontra exposta uma 

coleção de determinada personalidade, onde se apresentam aspectos da vida de 

determinada pessoa ou região, estando, contudo longe de representar espaços de 

vivência, onde de forma fidedigna, é possível contatar o espaço de habitação organizado 

enquanto tal”. Neste ponto, discordamos do autor, uma vez que sugere um 

enquadramento que se mostra pouco flexível para a definição de uma casa museu. Ou 

seja, percebemos na pesquisa do autor uma preocupação maior com as questões 

relacionadas aos critérios de organização espacial e componentes do que com a função 

social do mesmo.  

Ainda dentro do território português, identificamos um encontro científico 

dedicado ao tema. Trata-se da Jornada de Casas Museu, que tem sua primeira edição 

em 2010, uma iniciativa interessante para pensar, apresentar e debater questões 

relevantes para as casas museu. A última edição da Jornada de Casa Museu teve lugar 

em 2018.  

 A Direção Regional de Cultura do Norte publicou a Coleção Património a Norte17, 

que em sua primeira edição, traz uma reflexão sobre as casas museu em Portugal. A 

consulta desta publicação se mostra oportuna pois apresenta um panorama bastante 

atual dentro do cenário das casas museu. Na apresentação da edição, Elsa Rodrigues 

declara que “as casas-museu educam, transmitem ideologias, valores e põem o visitante 

em confronto consigo mesmo. Permitem conhecermo-nos melhor, ponderar como 

vivemos e como comunicamos, refletir sobre os nossos relacionamentos interpessoais, 

sobre o conceito de intimidade e que uso fazemos dos espaços.”18 

Avaliando a proposta de estudo apresentada anteriormente por Ponte, e considerando 

que a casa museu onde o nosso estágio curricular foi realizado talvez não se enquadre 

dentro dos padrões apontados pelo autor, preferimos nos orientar pelo quadro com as 

                                                        

16 Ibidem p.81. 
17 Disponível para consulta em: https://culturanorte.gov.pt/pt/documentos-e-multimedia/colecao-
patrimonio-a-norte/  
Último acesso em 19/06/2020] 
18 Rodrigues, Elsa. 10 anos de reflexão sobre Casas-museu em Portugal. Direção Geral de Cultura do 
Norte, Colecão Património a Norte, nº1. 2019. 
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diversas tipologias sugeridas por Pavoni. As nove tipologias de casas museu, partem de 

um pressuposto menos rigoroso no que diz respeito a normas ou conteúdos e explora a 

pluralidade destas instituições museológicas respeitando as diversas possibilidades de 

experiências propostas. Mais ainda, a autora se vale das características narrativas para 

criar uma chave de leitura comum, agrupando-as em tipologias como é possível analisar 

no quadro que se segue.  
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Tabela 1 – Tipologias de Casas Museu Rosanna Pavoni 

TIPOLOGIAS CASAS MUSEU ROSANNA PAVONI 200919 

CASAS DE HOMENS ILUSTRES 
 

Residências de escritores, artistas, músicos, políticos, heróis militares, empreendedores…ou seja, 

personagens com fama internacional ou capazes de materializar localmente os valores e 

qualidades com que a comunidade se reconhece e se representa.  

CASAS DE COLECIONADORES 
 

Residências idealizadas, decoradas e habitadas por colecionadores. Sendo assim, um registro 

histórico do gosto por coleções e dos modelos de habitação de um determinado período. 

CASAS "DA BELEZA" 
 

Construções que justificam por si a existência do museu. A casa/ construção como abra de arte, 

seja pela sua estrutura arquitetônica, pelos móveis e objetos de decoração ou pela coerência do 

conjunto em si.  

CASAS TESTEMUNHAS DE UM 

ACONTECIMENTOS HISTÓRICO 

 
Habitações que celebram um evento ou que representam as mudanças vividos pela sociedade 

ao longo do tempo. Prefiguram as alterações do modo de vida cotidiano e doméstico.   

                                                        

19 Pavoni, Rosanna. Case Museo in Italia, nuovi percorsidi cultura: poesia, storia, arte, architettura, musica, artigianato, gusto, tradizioni. Gangemi Editore, Roma. 2009. p. 
11. Tradução da autora.  
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CASAS IDEALIZADAS POR UMA COMUNIDADE 
 

Casa transformadas em museus sem um motivo particularmente artístico ou histórico, mas 

simplesmente porque a comunidade local as identificou como um instrumento capaz de 

preservar a memória ou como espaço para atividades culturais.  

RESIDÊNCIAS NOBRES 
 

Edifícios onde gerações de uma inteira família ou de outras famílias que se sucederam, deixando 

registrado sinais da própria história.  

PALÁCIOS REAIS E LUGARES DO PODER  
 

Palácios e construções históricas e completamente musealizadas. Algumas ainda podem 

funcionar, em parcialidade ou em totalidade, de acordo com a sua função original.   

CASAS DO CLERO 
 

Mosteiros, abadias, e demais residências eclesiásticas abertas ao público com finalidade 

residencial seja no passado ou na atualidade.  

CASAS DE CARATER ETNOANTROPOLOGICO  
 

Registros de um mundo já desaparecido, como as casas de camponeses da sociedade pré-

industrial. Esta tipologia de casa museu sofreu uma releitura nos últimos anos, vinculando-se aos 

ecomuseus, são capazes de contar sobre uma comunidade, através das paisagens e das 

manifestações do cotidiano (vida e trabalho), as diferentes formas de habitação. 
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Partindo da proposta de Pavoni, podemos dizer que o MCNGP está inserido na 

tipologia de “casas de homens ilustres” uma vez que se trata da casa natal de um 

compositor de ópera de relevo para a cultura italiana e para a história da música 

mundial.  

Para um enquadramento ainda mais preciso do MCNGP, devemos recorrer à sua 

inscrição no ICOM – Itália. Dentro do ICOM-Itália, existe uma comissão intitulada 

“commissione tematiche”20, que agrega as diferentes temáticas museológicas 

reconhecidas pelo ICOM. Seguindo as classificações apresentadas nesta comissão, 

encontramos a Commissione Musei letterari e di musicisti21, onde o MCNGP está inscrito. 

Devido à sua relevância, esta tipologia tem ainda uma comissão ICOM equivalente 

internacional da comissão italiana, o International Committee for Literary and 

Composers’ Museums .22 O ICLCM, de acordo com a descrição disponível em seu 

website, tem a missão de desenvolver atividades como pesquisa, publicação, exposições 

e educação para museus de autores literários e compositores. 

 Como é possivel observar, o estudo da instituição acolhedora e sua tipologia, nos 

obrigou a conhecer a normativas  e doutrinas internacionais que se encontram fundadas 

em bases legislativas. Sendo assim foi necessário perceber o enquadramento legal da 

instuição e o funcionamento da Legislação do Patrimônio Cultural. No subcapítulo 

seguinte apresentaremos então a normativa legal dos dois países. 

 

1.2. Da Legislação à prática – normativas de tutela, gestão e 

promoção do Patrimônio Cultural  

Neste subcapítulo procuramos investigar o modo como surgem as ações de 

promoção e preservação do patrimônio e onde estão ancoradas. Para tal procuramos 

                                                        

20 Disponível para consulta em:  http://www.icom-italia.org/commissioni-tematiche/ [acedido em 
27/06/2020] 
 
21 Disponível para consulta em: http://www.icom-italia.org/commissione-musei-letterari-e-di-musicisti-
icom-italia/ [acedido em 27/06/2020] 
 
22 Disponível para consulta em: http://network.icom.museum/iclm [acedido em 27/06/2020] 
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analisar a legislação que permeia e legitima patrimônio cultural, em Itália e em 

Portugal. Este estudo é relevante pois é na legislação que se forma o alicerce e, mais 

do que isso, se baliza o campo de atuação para toda e qualquer atividade relativa ao 

patrimônio cultural de de um Estado. Choay nos lembra a importância da legislação 

francesa “que durante muito tempo constituiu uma referência, primeiro na Europa, 

depois no resto do mundo, pela clareza e racionalidade dos seus procedimentos”23 na 

preservação dos monumentos históricos franceses. Vale lembrar que no âmbito do 

patrimônio cultural, as diversas cartas e convenções de organizações como a UNESCO, 

ICOMOS e Conselho da Europa têm uma profunda influência nas tendências de 

promoção e conservação adotadas pelos Estados em todo o mundo. 

Certamente que os artigos elaborados na Legislação encontram suas bases na 

Constituição de cada país, e é através da Constituição que é possível identificar as 

prioridades e ideais em que um Estado firma suas raízes. Uma legislação clara e objetiva 

torna-se um instrumento valioso para a construção de políticas eficazes. Segundo 

Nabais, o patrimônio cultural “trata-se de uma actividade que está numa estrita e 

recíproca relação com diversos sectores da esfera político-social, tais como os sectores 

económico [...] artístico, cultural, ambiental e educativo”24. 

Estudamos de forma comparada e crítica a legislação de dois países, escolhidos 

por razões naturais: Itália, onde o nosso estágio foi desenvolvido e Portugal, lugar onde 

enquadramos e apresentamos a nossa investigação. Decerto que cada país trabalha esta 

política de modo próprio baseando-se em sua realidade e necessidade. Devemos 

observar, contudo, que os dois países fazem parte da União Europeia e do Conselho da 

Europa, portanto, devem cumprir com regulamentações comuns.  

                                                        

23 CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. Tradução de Luciano Vieira Machado. 6º ed. Ed. Unesp; 
São Paulo. 2017. p. 145. 
24 NABAIS, José Casalta. Noção e âmbito do Direito do Património Cultural. Revista CEDOUA, Ano III. 
Coimbra University Press. 2000. pp. 11-38 



 

 

 

44 

Além disso, convém recordar que ambos os países participaram e retificaram a 

Convenção do Patrimônio Mundial25 realizada em Paris em 1972. Através desta 

Convenção, a UNESCO pontua medidas para proteção do patrimônio cultural e natural 

mundial. Diante das constantes ameaças ao patrimônio, a Convenção apresenta 

relevantes medidas de proteção: “se torna indispensável a adopção[...] de novas 

disposições convencionais que estabeleçam um sistema eficaz de proteção coletiva do 

património cultural e natural de valor universal[...].”  Assim sendo, como Estados parte 

da Convenção, Portugal e Itália assumem o compromisso, segundo o artigo de número 

27 da Convenção, de se esforçarem “por todos os meios apropriados, nomeadamente 

mediante programas de educação e informação, por reforçar o respeito e o apego dos 

seus povos ao património cultural e natural definido nos artigos 1º e 2º da 

Convenção.26” 

 

Tratando-se de um ponto relevante para os dois países, antes de prosseguir com 

o estudo da legislação italiana e portuguesa, dedicaremos algumas linhas às questões 

relacionadas com o património cultural dentro da União Europeia. Por se tratar de um 

assunto muito amplo, é claro que pontuaremos apenas alguns aspetos relevantes sobre 

o patrimônio cultural neste contexto geográfico. Iniciaremos com o Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE)27, que diz em seu título relativo à cultura que 

“a ação da União tem por objetivo incentivar a cooperação entre Estados-Membros e, 

se necessário, apoiar e completar a sua ação nos seguintes domínios [...] conservação e 

salvaguarda do património cultural de importância europeia...”.28 

                                                        

25 Disponível para consulta em: https://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf [acedido em 
27/06/2020] 
26 Ibidem  
27 Disponível para consulta on line em: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-
2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF 
[acedido em 27/06/2020] 
28 Se refere ao Título XIII, artigo nº 167, 2º parágrafo.  
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Convém notar que os Estados membros do Conselho da Europa (personalidade 

jurídica) contam com um órgão executivo denominado Comissão Europeia29 que é 

responsável pelas propostas legislativas e aprova a legislação, e com o Conselho 

Europeu30 que define as direções e as prioridades políticas gerais da União Europeia. A 

gestão dos diversos interesses dos Estados-membros é uma matéria complexa, com um 

“Direito” e uma “Política” que atuam em busca de uma uniformidade, e não agem em 

função da particularidade de cada país. Esta “uniformidade” não é livre de 

consequências, uma vez que existe a possibilidade de interesses diversos entre a UE e 

os EM ou até mesmo destes últimos entre si.  

Um outro órgão importante é o Conselho da Europa31 que, de acordo com J. 

Blake, tem estado na vanguarda e contribuído para relevantes evoluções na legislação 

do patrimônio cultural32. Apenas para citar, uma das mais significantes iniciativas do 

Conselho da Europa no âmbito do patrimônio cultural foi a Convenção-Quadro de 

Faro33, realizada em Portugal em 2005, e que resultará em importantes contribuições 

para o patrimônio cultural. Ainda segundo Blake, a Convenção-Quadro de Faro, seria 

“the most recent European cultural heritage treaty and potentially the most far-reaching 

in terms of its influence”, e destaca-se por designar responsabilidades para a 

preservação do patrimônio cultural aliado aos direitos humanos. Logo, a Convenção 

confirma a necessidade de colocar a pessoa e os valores humanos no centro de um 

conceito amplo e interdisciplinar de património cultural distinguindo, igualmente, o 

                                                        

29 Disponível para consulta em: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/european-commission_pt  
[acedido em 27/06/2020] 
30 Disponível para consulta em : https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/european-council_pt [acedido em 27/06/2020] 
31 Disponível para consulta: https://www.coe.int/en/web/portal/home [acedido em 27/06/2020] 
32 BLAKE, Janet (2015). International Cultural Heritage Law. Oxford University Press. USA, 2015. p. 323. 
33 Convenção Quadro do Conselho da Europa relativa ao Valor do Património Cultural para a Sociedade. 
Disponível para consulta em: 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/ConvencaodeFaro.pdf [acedido em 
27/06/2020] 
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valor e as potencialidades de um património cultural bem administrado, como fonte de 

desenvolvimento sustentável.  

 

  É importante observar que o Conselho da Europa trabalha o patrimônio cultural 

dentro do contexto europeu, diferentemente da Unesco, que tem uma abordagem do 

patrimônio mais globalizada. Ainda que, inicialmente, as questões concentrem-se no 

panorama europeu, é inegável o contributo do Conselho da Europa para o Patrimônio 

Cultural, os direitos humanos e a sustentabilidade em escala mundial.   

  Além da Convenção-Quadro de Faro (2005), destacamos ainda a Convenção 

Europeia da Paisagem (2000), a Convenção Europeia (revista) para a Proteção do 

Patrimônio Arqueológico (1997) e a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 

Arquitetônico da Europa – Convenção de Granada - (1985) como significativos 

contributos do Conselho da Europa para o Patrimônio Cultural. 

Prosseguindo, começaremos então pela Itália e nos faz imprescindível citar uma 

importante comissão constituída em base a lei nº310 de 26 de abril de 1964, a Comissão 

Franceschini34, que tinha como objetivo a “pesquisa para a proteção e valorização das 

coisas de interesse histórico, arqueológico, artístico e paisagístico”35. A Comissão durou 

dois anos e deu origem a obra em três volumes Per la salvezza dei beni culturali 

publicada em 1967 pela Editora Colombo. Sobre a Comissão Franceschini e seus 

resultados em matéria de bens culturais, Casini define que “é notável o grande impacto 

científico que tiveram os trabalhos da Comissão sobre a questão”36. É com a Comissão 

                                                        

34 Atos da Comissão Franceschini disponível para consulta em: 
http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/Studi/franceschini.pdf [acedido em 27/06/2020] 
 
35 “Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, 
artistico e del paesaggio” 
36 Do original : “È noto il grande impatto scientifico che ebbero i lavori della Commissione Franceschini 
sulla materia”. Tradução dos autores.  
CASINI, Lorenzo. “Todo es peregrino y raro...”: Massimo Severo Gianinni e i beni culturali. Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, Milano, 2015, nº 3. pp 987-1005.  
Disponível para consulta em: https://www.irpa.eu/area-bibliografica/scritti/gli-scritti-di-lorenzo-casini/ 
[acedido em 27/06/2020] 
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Franceschini que se supera a utilização do termo limitante “cosa d’arte” e o patrimônio 

cultural passa a ser reconhecido como “testimonianza di civiltà” ou testemunho com 

valor civilizacional. Após a instituição desta Comissão, o termo “bens culturais” passa a 

ser amplamente utilizado, contemplando uma variedade de instrumentos de herança 

cultural como os arquivos, as bibliotecas, a música e aspectos linguísticos que também 

compõem a expressão cultural de um povo. 

Ainda sobre a Comissão, destacamos o nome de Massimo Severo Gianinni (1915-

2000), célebre jurista e professor universitário que a integrou, contribuindo 

consideravelmente para o estudo e para legislação referente ao patrimônio cultural. 

Seus escritos, cada vez mais atuais, segundo L. Casini, são fundamentais para quem 

quiser compreender os elementos jurídicos do património cultural. Segundo Lorenzo 

Casini, “se faz oportuno reconhecer a relevância do contributo de Gianinni à doutrina 

do patrimônio cultural, tanto como estudioso, quanto como «reformador»”37. Não é por 

acaso que Casini utiliza o adjetivo “reformador”, segundo o autor, Gianinni teria sido o 

primeiro a coligar de maneira eficaz a doutrina dos bens culturais às instituições 

jurídicas.  

 É também em 1964 que vem publicado um documento de referência para o 

patrimônio cultural mundial, a Carta de Veneza38. Alguns dos princípios fundamentais 

que deram origem ao documento, encontravam- se já presentes na Carta de Atenas39. 

A Carta de Veneza, amplia e reforça os conceitos já apresentados na Carta de Atenas, 

estabelecendo notáveis formulações para a conservação e restauro de monumentos e 

sítios com uma visão abrangente e interdisciplinar: “a conservação e a restauração dos 

monumentos constituem uma disciplina que reclama a colaboração de todas as ciências 

e técnicas que possam contribuir para o estudo e a salvaguarda do patrimônio 

                                                        

37 CASINI, Lorenzo. “Todo es peregrino y raro...”: Massimo Severo Gianinni e i beni culturali. Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, Milano, 2015, nº 3. pp 987-1005.  
38 Disponível para consulta em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf [acedido em 
16/06/2020] 
39 Disponível para consulta em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201931.pdf [acedido em 
16/06/2020] 
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monumental”. Além da sua relevância histórica, a Carta de Veneza resultou na fundação 

do ICOMOS em 1964.  Dentre os redatores da Carta, destacamos os nomes do arquiteto 

português Luís Benavente e dos arquitetos italianos Renato Bonelli e Roberto Pane. 

 Aproveitamos o tema para destacar a importância dos arquitetos e estudiosos 

da arquitetura italianos Roberto Pane, Cesare Brandi e Renato Bonelli para a temática 

do restauro e preservação do património cultural arquitetônico e paisagístico. Pane, 

Brandi e Bonelli são componentes da Scuola del Restauro Critico e seus estudos 

contribuem de forma definitiva e inovadora para a temática do restauro urbano e a 

tutela da paisagem40.  

 Em entrevista realizada ao arquiteto Andrea Pane em 2012, Cabral e Andrade41 

nos apresentam uma interessante consideração sobre o restauro crítico, que citamos: 

 

“Superando os limites da filologia de Giovannoni e baseando-se na estética de 

Croce, o restauro crítico buscava ressaltar a necessidade de um juízo crítico no 

restauro,  por meio do qual se poderia realizar até mesmo escolhas fortes , como 

a remoção de partes incongruentes em relação à construção original [...] 

considerando sempre o monumento <<como um caso único, porque tal é 

enquanto obra de arte e tal deverá ser também o seu restauro>>.” 

 

 

 

 

1.2.1. Itália 

                                                        

40 Sobre Pane e restauro, revista usp https://www.revistas.usp.br/risco/article/view/49039 [acedido em 
28/06/2020] 
41 CABRAL, R; ANDRADE, C. Roberto Pane, entre história e restauro, arquitetura, cidade e paisagem. 
Risco, Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo. USP, n. 15, 2012. pp. 105-111 
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O Código dos Bens Culturais e Paisagísticos42, normativa em vigor na Itália desde 

1º de maio de 2004, traz inovações em confronto com o decreto legislativo conhecido 

como Testo Unico de 199943 que até então era o documento legislativo de referência 

para as questões relativas aos bens culturais da Itália.  O Código permite que diversas 

questões relativas ao patrimônio cultural italiano, como restauros, utilização e 

preservação dos bens sejam abordadas de forma simplificada com a finalidade de 

facilitar e homogeneizar as práticas patrimoniais em todo o território nacional. Pela 

diversidade e objetividade dos temas expostos, podemos dizer que se trata de um 

documento modelo para aqueles que lidam com o património e para os Estados com 

interesse nesta política fundamental nos dias atuais.  

O Código é dividido em cinco partes, sendo a primeira referente às disposições 

gerais; a segunda aos Bens Culturais; a terceira aos Bens Paisagísticos; a quarta às 

Sanções e a quinta, e última parte, reservada às disposições transitórias, revogações e 

entrada em vigor. Ao todo, este documento contém 184 artigos que abordam questões 

relevantes ao patrimônio cultural e às paisagens naturais, reconhecendo e valorizando 

o binómio bens culturais e paisagísticos. Reconhecendo a importância deste tema, 

achamos por bem enfatizar o papel da Convenção do Patrimônio Mundial de 1972 como 

um modelo de referência no modo como pela primeira vez equipara em termos de 

categoria os bens culturais e bens naturais.  

Esta articulação entre o patrimônio cultural e natural é notável: “Ocorre com a 

legislação e a doutrina de Itália, país em que há uma disciplina jurídica em termos 

unitários tanto do património cultural como do património natural [...] em Itália tende 

a considerar-se o património cultural e natural de forma unitária.” (NABAIS,2000:18) 

Dentre os artigos que compõem o documento, selecionaremos aqueles mais adequados 

aos temas que enquadram este Relatório de Estágio.  

                                                        

42 Il códice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. 
43 Disponível para consulta on line em: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99490dl.htm  
[acedido em 28/06/2020] 



 

 

 

50 

Assim, chamamos a atenção para o facto do Código reconhecer a autonomia dos 

territórios nas práticas patrimoniais. Apesar de se tratar de um documento homogéneo, 

que adota uma linguagem comum, justamente para facilitar as ações ou projetos de 

gestão, proteção e promoção do património, percebemos claramente a noção de 

autonomia territorial, de forma que cada região as utilize em conformidade com suas 

necessidades específicas, de acordo com a realidade presente em cada localidade. A 

autonomia e a responsabilidade, delegadas às superintendências territoriais aliadas à 

homogeneidade dos artigos, permitem que as práticas sejam realizáveis, o que em 

termos de património é fundamental, uma vez que é comum nos defrontarmos com 

questões burocráticas que dificultam a concretização das ações devido a excessiva 

centralização no Estado.  

Neste sentido, dentre os artigos do Código, destacaremos, inicialmente, o artigo 

nº 4 que em base ao artigo 118 da Constituição italiana, outorga ao Ministério dos Bens 

das Atividades Culturais e do Turismo (MiBACT)44 a responsabilidade de tutelar, 

preservar e valorizar o patrimônio cultural italiano.  

 

“1.  Al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi 

dell’articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero 

per beni e le attività culturali, di seguito denominato <<Ministero>>, che le esercita 

direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e 

coordinamento ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4.” 

 

Este Ministério, constituído em 1975, surge com a finalidade específica de “gerir 

o patrimônio cultural e ambiental a fim de assegurar a proteção orgânica dos interesses 

                                                        

44 Disnponível para consulta em: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-
1 
[último acesso em 10/06/2020] 
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de extrema importância no plano nacional”45. A seguir, em 1998 através de um decreto 

legislativo46 amplia-se, tornando-se responsável ainda pela promoção do esporte e pela 

promoção “das atividades do espetáculo e todas as suas formas de manifestação: do 

cinema ao teatro, à dança, à música e aos espetáculos itinerantes.”47 Futuramente, em 

2013, o Ministério recebe ainda as competências do Turismo48. 

É possível acompanhar as atividades desempenhadas pelo MiBACT através da 

página on line do Ministério que disponibiliza informações importantes sobre o 

patrimônio nacional e de relevância na Comunidade Europeia, além da divulgação de 

cursos, concursos, documentos, eventos e iniciativas.  Se trata, portanto, de uma 

importante ferramenta de acesso público na partilha de informação e conhecimento, 

seja do patrimônio cultural como do patrimônio paisagístico.  

Ainda no âmbito da partilha de informação de acesso público, o MiBACT é 

responsável pela catalogação dos bens, um instrumento importante para o 

conhecimento e gestão do patrimônio cultural italiano. As fichas utilizadas pelo MiBACT 

são bastante completas e podem servir de exemplo para projetos futuros. O catálogo 

constitui um banco de dados que atualmente conta com 83111449 bens catalogados 

divididos por tipo de bem e, em seguida, subdivididos por região.  

Uma outra ferramenta interessante neste sistema de catálogo, é a utilização da 

localização dos bens de um território permitindo a visualização de todos os bens 

                                                        

45  De acordo com o site do Ministério: “... con il compito di affidare unitariamente alla specifica 
competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e 
dell’ambiente al fine di assicurare l’organica tutela di interesse di estrema rilevanza sul piano interno e 
nazionale.” 
Disponível para consulta em:  
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/index.html 
[último acesso em 12/06/2020] 
46 Decreto Legislativo nº 368 del 20 di ottobre. 
47 Ibidem  
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/index.html 
[acedido em 28/06/2020]                                                      
48 De acordo com artigo 1 da Legge 24 di giugno 2013. N 71. 
49 Número disponibilizado pela página 
http://www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/Home.action?timestamp=1593334757778 no dia 
09/06/2020 
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presentes na área determinada (georreferenciamento), o que em alguns estudos pode 

se tornar muito útil. É possível acessar o catálogo de bens através de uma página on line 

de acesso público50, contudo a página conta ainda com uma área de acesso reservada 

ao banco de dados para pesquisadores e/ou profissionais. Como resultado, temos a 

catalogação e a informatização dos bens de modo a garantir a partilha do conhecimento, 

despertando o interesse de preservação do patrimônio cultural. 

 

                                                        

50 Disponível para consulta em: 
http://www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/Home.action?timestamp=1540289013318 
[acedido em 09/052020] 
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Figura 1: Página inicial do site do MiBACT 
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Figura 2 : Página inicial do site Catalogo Generale dei Beni Culturale 

 

Voltando aos artigos presentes no Código, seguiremos para artigo nº 6, 

extremamente importante, pois aborda de maneira inovadora e atual a valorização do 

patrimônio cultural, inclusive destacando a participação de privados, como a nossa 

instituição de acolhedora, o Museo Casa Natale Giacomo Puccini. Segundo o Código:  

 

1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle 
attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad 
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del 
patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli 
interventi di conservazione del patrimonio culturale. 

2.  La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non 
pregiudicarne le esigenze. 

3.  La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli 
o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.  

 

Ou seja, no parágrafo primeiro estabelece o conceito de que valorização implica 

também a adequada utilização do patrimônio: promover o conhecimento sobre o 
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património é assegurar a melhor utilização do mesmo. O parágrafo primeiro continua 

sem ignorar a importância da conservação do patrimônio em si (compreende também a 

promoção e o incentivo de intervenções de conservação), questão essa que se reforça 

no parágrafo seguinte: a valorização deve ser compatível com a preservação. No terceiro 

parágrafo, abre oportunidades para a participação de instituições privadas na 

valorização do patrimônio cultural. É fundamental ressaltar que, neste sentido, a palavra 

“valorização”, vai além do seu significado tradicional, incorporando simultaneamente os 

conceitos de preservação, proteção, utilização e promoção do patrimônio.  

Em base ao parágrafo terceiro deste artigo, será criado em caráter de urgência, 

o Decreto Lei nº 83/201451. Considerando a precária situação em que se encontravam 

diversos bens culturais italianos (inclusive a área arqueológica de Pompeia) e visando 

ainda o incentivo ao turismo e a retomada do crescimento econômico, o governo 

italiano desenvolve  o Art Bonus52, uma medida urgente de significativos benefícios 

fiscais para privados que optem por se tornar “mecenati della cultura”, contribuindo 

com projetos de manutenção, proteção e restauro de bens culturais. As intervenções de 

conservação e/ou restauro são fundamentais quando falamos em tutela do bem. Essas 

por sua vez, requerem um trabalho profissional especializado, portanto tendem a ser 

onerosas. 

O Art Bonus é um exemplo prático da participação de instituições privadas na 

conservação e valorização do património através da redução de impostos em troca de 

investimentos na cultura. Na página web Art Bonus é possível visualizar intervenções já 

realizadas, e através de uma política de transparência, os detalhes de arrecadamento e 

gastos de cada projeto. Este tipo de parceria entre privados e Estado têm se mostrado 

uma boa solução, favorecendo assim a valorização do património cultural através de um 

trabalho conjunto.  

                                                        

51 Disponível para consulta on line em: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/5/31/14G00095/sg  
[último acesso em 16/06/2020] 
52 Disponível para consulta on line em: https://artbonus.gov.it  
[acedido em 16/06/2020] 
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Figura 3: Art Bonus 
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Figura 4: Exemplo intervenção realizada no Teatro alla Scala di Milano. 

 

O Titolo II do Código, inteiramente direcionado às questões de utilização e 

valorização, inicia-se com o artigo 101, pelo que se mostra relevante pois nele 

encontramos o termo “Istituti e luoghi della cultura” utilizado e “adaptado” neste 

trabalho e sua definição. Segundo parágrafo 1 do artigo 101: “sono istituti e luoghi della 

cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi 

monumentali”. Escolhemos este termo porque engloba a diversidade de espaços em 

que o patrimônio cultural pode ser explorado, não limitando assim esta possibilidade 

apenas aos museus. Assim sendo, resolvemos adotar o termo para espaços da cultura, 

uma vez que procuramos através do mesmo incluir a maior variedade de locais, 

fechados ou não, como ambientes de produção cultural e de conhecimento.  

É também neste artigo que encontramos a noção que uma das melhores 

maneiras de valorizar um bem é utilizando-se do mesmo da forma mais ampla possível. 

Um importante conceito que também está presente neste artigo é o dever, ou a 

obrigação de um bem do Estado ser acessível à utilização e usufruto público, enquanto 

os privados não compartilham do mesmo critério de obrigatoriedade.   
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 Por fim, no artigo 119, a divulgação do conhecimento do patrimônio cultural nas 

escolas. Este artigo nos interessa especialmente pois é um dos assuntos abordados 

neste relatório, e aqui pudemos encontrar elementos que estimulam a relação entre a 

educação formal e a não formal. O artigo é composto por dois parágrafos que declaram, 

respectivamente que:  

    

1. O Ministério, o Ministério da Educação, da Universidades e das Pesquisas, as 

regiões e as entidades públicas territoriais interessadas podem realizar acordos 

para a difusão do conhecimento e incentivar a utilização do patrimônio cultural 

pelos estudantes. 

2. Com base nos acordos previstos no parágrafo 1, os responsáveis das instituições 

e dos lugares da cultura como no artigo 101, possam estabelecer com cada 

escola de cada série, pertencentes ao sistema nacional de educação, convenções 

apropriadas para a elaboração de percursos didáticos, a disposição de materiais 

audiovisuais, assim como a formação e atualização de professores. 

 

Como podemos observar, o parágrafo 2º por si só já valoriza toda e qualquer 

atividade didática realizada por estes espaços da cultura. Acreditamos que um parágrafo 

específico que aborde esta questão de forma clara e objetiva seja relevante pois 

favorece a elaboração de projetos didáticos no ambiente não formal, cada vez mais 

importante na formação complementar no ensino infantojuvenil, reforçando assim a 

cultura local e seu patrimônio cultural no ambiente escolar, além de desenvolver as 

competências sociais que apresentaremos no capítulo sobre educação. 

Na Itália, esta relação entre escolas e espaços da cultura é viabilizada através de 

uma ferramenta digital regional. Como já referido anteriormente, cada região trabalha 

em conjunto com o Estado na gestão do patrimônio local. Sendo assim, o mesmo se 

verifica no contexto da educação. A responsável pela divulgação das atividades didáticas 
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realizadas nos museus e lugares da cultura da Região Toscana53 é a plataforma Edu-

Musei Regione Toscana54. Na plataforma é possível conhecer as diversas atividades 

disponíveis nos museus da região. As atividades são organizadas em um banco de dados 

atualizado diretamente pelos museus, o que garante o bom funcionamento do site bem 

como a veracidade das informações disponibilizadas.   

Ao visitar o site, encontramos uma declaração que ressalta a importância da 

realização de atividades didáticas dentro dos museus, onde “os recursos educativos são 

cada vez mais um valor de referimento para medir a qualidade de um museu 

contemporâneo [...] as tradicionais visitas guiadas foram acompanhadas de atividades 

mais articuladas e interdisciplinares como [...] roteiros temáticos, laboratórios 

práticos...”55.  

 

                                                        

53 Região em que o estágio foi realizado e por isso estudada neste relatório. Como cada região organiza-
se de modo autônomo, o estudo de outras regiões seria muito extenso, não correspondendo com as 
propostas deste relatório.  
54 Disponível para consulta em: http://www.regione.toscana.it/edumusei 
[acedido em 09/05/2020] 
55 Do original: “le risorse educative rappresentano sempre più un valore su cui misurare la qualità di un 
museo contemporaneo, ed infatti, negli ultimi anni, il panorama delle offerte si è ampliato ed arricchito. 
Alle tradizionali visite guidate si sono affiancate attività più articolate ed interdisciplinari come lezioni 
frontali, itinerari tematici, laboratori pratici, visite animate, letture, attività teatrale e molto altro 
ancora.” 
Disponível para consulta em:  http://www.regione.toscana.it/edumusei 
[acedido em 09/05/2020]  
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Figura 5: Página inicial Edu musei Regione Toscana 

 

 

1.2.2. Portugal 

Analisando o panorama de Portugal, encontramos na Constituição da República 

Portuguesa de 197656, Capítulo III, o 73º artigo dedicado à Educação, Cultura e Ciência 

em seu segundo parágrafo nos diz:  

 

“O Estado promove a democratização da educação e as demais condições para 

que a educação, realizada através da escola e de outros meios formativos, 

contribui para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades 

                                                        

56 Disponível para consulta em: 
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art73 
 [consultado pela última vez em 11/06/2020] 
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económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade e do 

espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de 

responsabilidade, para o progresso social e para a participação democrática na 

vida coletiva.” 

 

O que nos leva a seguinte pergunta: quais seriam os “outros meios formativos” 

citados no 2º parágrafo? Seria essa uma oportunidade para os espaços da cultura 

auxiliarem a formação escolar, contribuindo para uma formação mais humanística? Se 

a resposta for afirmativa, podemos então considerar que as atividades didáticas fora do 

ambiente escolar, ou ainda, atividades de educação não formal, encontram-se já 

respaldadas pela Constituição Portuguesa, assim como podemos verificar no Código 

Italiano. Ficam faltando as políticas e consequentemente as estratégias que permitam 

colocar projetos relativos à sensibilização cultural nos jovens estudantes em ação. Em 

uma entrevista realizada em fevereiro de 2018, o presidente do ICOM Portugal, José 

Alberto Ribeiro, declara que “falta o cruzamento com a educação no sentido de tornar 

os museus como algo fundamental à educação desde os primeiros anos de formação 

escolar [...] que os museus sejam entendidos como locais de cultura”57 comprovando 

assim a necessidade de uma maior aproximação entre ambiente escolar e espaços da 

cultura, como referido anteriormente.  

Tais iniciativas poderiam ainda contar com a premissa de que “o Estado promove 

a democratização da cultura, incentivando e assegurando o acesso de todos os cidadãos 

à fruição e criação cultural, em colaboração com os órgãos de comunicação social as 

associações e fundações de fins culturais”58. Como observa Marisa Santos, “é através de 

ações pedagógicas que transmitam à população o universo do Património e os conceitos 

                                                        

57 Entrevista realizada pelo jornal português Diário de Notícias em 22/02/2018. Disponível para consulta 
através do site ICOM Portugal em: http://icom-portugal.org/2018/02/23/educacao-patrimonial-e-um-
trabalho-que-nao-tem-fim-entrevista-de-jose-alberto-ribeiro-ao-dn-madeira/ 
[último acesso em 14/06/2020]  
58  Parágrafo 3º, artigo 73º, capítulo III da Constituição da República Portuguesa de 1976. 
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a ele inerentes, que é possível uma tomada de consciência e valorização da identidade 

cultural.”59 

Ainda a respeito das normativas portuguesas relativas ao patrimônio cultural, 

não poderíamos deixar de citar a Lei nº 107/2001 de 8 de setembro60 que determina as 

políticas de proteção e valorização do património cultural.  A Lei 107/2001 é dividida em 

12 Títulos, reunindo um total de 115 artigos e representa um marco legislativo para o 

patrimônio cultural português, construindo um alicerce sólido para que futuras medidas 

sejam criadas. Contudo, dentre os diversos temas abordados, não encontramos menção 

à propostas educativas, confirmando a carência de um elo entre o patrimônio cultural e 

projetos didáticos. Entre os artigos, gostaríamos de destacar os que apresentam maior 

relevância para o estudo aqui apresentado, assim como fizemos acima com o Código 

dos Bens Culturais e Paisagísticos da Itália.  

Sendo assim, é importante ressaltar que notamos uma particular atenção no que 

diz respeito aos bens imóveis61 ou, conforme designados, “monumentos nacionais”. 

Como já dito anteriormente, a Lei107/2001 servirá de base para que futuras medidas 

relativas aos bens imóveis sejam adotadas como o Decreto-Lei nº 309/200962, assim, 

“considerando a política e as preocupações do Governo português em matéria de 

proteção e valorização do património cultural imóvel, o presente decreto-lei define o 

procedimento de classificação de bens culturais imóveis, o regime das zonas de proteção 

e o estabelecimento das regras para a elaboração do plano de pormenor de 

salvaguarda”63. Ou seja, a classificação dos bens imóveis. Já no que se refere aos bens 

culturais móveis, achamos necessário citar o Decreto-Lei nº 148/201564, que 

                                                        

59  SANTOS, Marisa Pereira Faria dos. (2018). Vestígios: Fotografia &Memória. Porto: Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto. 
[Relatório de Projeto realizado no âmbito do Mestrado em História da Arte, Património e Cultura Visual] 
60 Disponível para consulta em: https://dre.pt/pesquisa/-/search/629790/details/maximized 
 [consultado pela última vez em 11/06/2020] 
61 Título IV, artigo 15º, Parágrafo 3º. É também neste parágrafo que aparece a definição de “tesouros 
nacionais” para os bens imóveis.  
62 Disponível para consulta em: https://dre.pt/pesquisa/-/search/483153/details/maximized 
[último acesso em 12/06/2020] 
63 Decreto-Lei 309/2009. Ibidem 
64 Disponível para consulta em: 
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“estabelece o regime da classificação e da inventariação dos bens móveis de interesse 

cultural, bem como as regras aplicáveis à exportação, expedição, importação e admissão 

dos bens culturais móveis”.  

No que diz respeito às isenções fiscais, podemos citar o Título X da Lei 107/2001 

que trata “dos benefícios e incentivos fiscais”. Apesar de limitar-se quase que 

principalmente aos bens imóveis65, demostra a intenção de incentivar a preservação do 

patrimônio nacional português. Ainda sobre os incentivos fiscais, podemos destacar a 

lei do Mecenato Cultural66. A iniciativa que surge no âmbito do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais no Decreto-Lei 215/89 que resultará na lei nº 74/99, conhecida como a lei do 

Mecenato Cultural, prevê um regime de redução de impostos para entidades que 

realizem doações que contribuam para a tutela dos artistas e das artes e promovam o 

desenvolvimento cultural do país. Podem receber os donativos entidades públicas 

(regiões autónomas, autarquias locais, associações de freguesias, etc.) e entidades 

privadas (cooperativas culturais, institutos, fundações, centros de cultura, etc.).  

É a Direção-Geral do Património Cultural67 (DGPC) a responsável pela gestão do 

patrimônio cultural português. A gestão se baseia, de acordo com informação 

disponibilizada no website do DGPC, em três eixos fundamentais: 

 

• O conhecimento, o inventário, a salvaguarda, a conservação, a valorização, a 

divulgação do património cultural arquitetônico, arqueológico, móvel e 

imaterial, e a execução da política museológica nacional. 

                                                        

 https://dre.pt/home/-/dre/69935161/details/maximized?p_auth=e0e9i8mT 
[último acesso em 12/06/2020] 
65 Prevê a isenção de emolumentos registrais e notariais, assim como linhas de crédito facilitadas 
destinadas a trabalhos de proteção, conservação e valorização dos bens de acordo com as normas 
estabelecidas pelas superintendências responsáveis. 
66 Disponível para consulta em: 
https://www.dgartes.gov.pt/sites/default/files/files/MecenatoCultural_Portaria_318_2015_1Outubro.p
df 
[último acesso em 12/06/2020] 
67 Disponível para consulta em: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/ 
[último acesso em 13/06/2020] 
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• A gestão dos mais importantes museus nacionais portugueses e dos 

monumentos classificados Património Mundial pela UNESCO. 

• A articulação permanente com outras entidades, públicas e privada, nacionais e 

internacionais, nos domínios normativo e da fiscalização, da investigação 

científica, da ação educativa e formativa e da administração do território. 

 

Ou seja, assim como o MiBACT na Itália, a DGPC assume as atividades relativas à 

gestão, promoção e inventariação do património em Portugal, utilizando-se de um 

website para a partilha de informações relevantes para o conhecimento do patrimônio 

nacional. Outra similaridade que encontramos nos dois países, diz respeito à autonomia 

das regiões e autarquias. Sendo assim, por exemplo a Região Norte conta com a DRCN68 

(Direção Regional de Cultura do Norte). Segundo Nabais, as regiões assumem-se como 

“estruturas de desconcentração política e de descentralização administrativa, 

constituídas entre nós, respectivamente, pelas regiões autónomas e pelas autarquias 

locais”69.  

Recentemente, tivemos notícias de uma nova medida que visa ampliar a 

autonomia dos museus através de um novo decreto-lei. Trata-se de um novo regime 

jurídico para espaços da cultura que faz parte do “plano estruturado para a 

transformação dos museus para os próximos dez, vinte e trinta anos”. Segundo artigo 

publicado na página em linha do Ministério da Cultura de Portugal70, a iniciativa parte 

da necessidade de uma maior autonomia aos museus bem como a preocupação com o 

papel do museu diante das continuas transformações, sendo assim “é fundamental 

preparar, com tempo e de modo abrangente e participado, a estratégia de adaptação e 

                                                        

68 Disponível para consulta em: http://culturanorte.gov.pt/pt/ 
[último acesso em 14/06/2020] 
69 NABAIS, José Casalta. Noção e âmbito do Direito do Património Cultural. Revista CEDOUA, Ano III. 
Coimbra University Press. 2000. pp. 11-38 
70 Disponível para consulta em:     
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=conselho-de-ministros-aprova-cinco-
diplomas-estruturais-da-area-da-cultura  
[último acesso em 11/06/2020] 
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antecipação dos museus às transformações presentes e futuras, através da análise de 

tendências, do mapeamento de boas práticas e projetos inovadores no panorama 

internacional”. Um ponto importante na autonomia dos museus será a possibilidade de 

que possam contar com uma identidade fiscal própria, agilizando assim processos de 

faturamento e contratação de serviços.  

Esta nova medida está em consonância com a realidade dos museus de todo o 

mundo nos dias atuais. Segundo o Museu do Amanhã do Rio de Janeiro, “há uma forte 

demanda de investimento em informação, inovação e interação do conhecimento. Essa 

realidade, exige dos museus nova postura de gestão, construindo soluções no campo da 

capacitação e do financiamento e nas articulações de parcerias positivas para suas 

ações”71.   

Além das ferramentas citadas anteriormente, gostaríamos ainda de destacar o 

site do Webinar 72, uma plataforma digital organizada pela Direção-Geral da Educação 

(DGE) com o objetivo de fornecer material informativo para docentes em Portugal. Em 

2013, a DGE em conjunto com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) 

celebraram um Protocolo de Colaboração voltado para a Educação para o Património 

Cultural. Neste sentido, verificamos mais uma oportunidade para a realização de 

atividades que envolvam a participação de escolas e espaços da cultura, contribuindo 

seja para a promoção da memória e património local, seja para a formação dos jovens 

estudantes.  

 

 

                                                        

71 Plano Museológico do Museu do Amanhã (2015). Rio de Janeiro: Expomus e Fundação Roberto 
Marinho, 2015. p. 11. Disponível para consulta em: 
https://museudoamanha.org.br/sites/default/files/expomus_planomuseologico_digital_160219_Otimiz
ar.pdf 
[último acesso em 11/06/2020] 
72 Disponível para consulta em: https://webinars.dge.mec.pt [último acesso em 24/06/2020] 
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Figura 6: Página inicial do website da DGPC. 
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Figura 7: Página inicial do website da DRCN 

 

De forma a ilustrar as alterações da legislação, acompanhando simultaneamente 

o processo de ambas, acabamos por realizar uma linha do tempo, em que é possível 

comparar a evolução das normativas de cada país em estudo. Além disto, criamos uma 

tabela onde é possível efetuar uma análise comparativa entre Portugal e Itália 

relativamente às questões sobre gestão do patrimônio, autonomia das regiões, 

incentivos fiscais, projetos educativos e por fim de que forma compartilham as 

informações em linha. 
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Tabela 2: Linha do tempo, evolução da legislação do patrimônio cultural do início do século XX aos dias atuais 

 

Itália73: 

 

Portugal74: 

 

                                                        

73 Dados disponíveis para consulta no site Unesco: https://whc.unesco.org/en/statesparties/it/laws/   [acedido em 28/06/2020] 
74 Dados disponíveis para consulta no site Unesco: https://whc.unesco.org/en/statesparties/pt/laws/  [acedido em28/06/2020] e site DGPC 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/legislacao-sobre-patrimonio/  [acedido em28/06/2020]  
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Tabela 3  – Análise comparativa Itália e Portugal 

País 

Órgão responsável pela 

gestão/ inventário do 

Patrimônio Cultural  

 

Autonomia das Regiões  Incentivos fiscais  
 Legislação do patrimônio cultural 

Vs Projetos educativos 

Disponibilidade digital 

das informações sobre 

o patrimônio local  

Itália 

MiBACT 

Criado em 1975. 

Disponibiliza conteúdo 

em linha. 

 Sim, sempre respeitando 

as normativas nacionais.  

Além de cinco Regiões 

com Estatuto Especial: 

Sicilia, Sardegna, Vale 

d’Aosta, Fruili-Venezia 

Giulia e Trentino Alto-

Adige. 

Art Bonus. 

Surge em 2014. Conta 

com um site em linha 

próprio. As informações 

são disponibilizadas em 

um formato de fácil 

compreensão.  

Reconhece e uniformiza na 

legislação a prática de atividades 

educativas nos espaços da cultura. 

As Regiões utilizam-se das 

normativas nacionais e 

desenvolvem atividades de acordo 

com a necessidade, verba, 

proposta ou interesse da Região.  

Sim. Verifica-se uma 

quantidade significativa 

de material disponível 

em linha.  

Destaque para o site do 

Edu-Musei Toscana. 

Portugal  

DGPC 

Criado em 1975. 

Disponibiliza conteúdo 

em linha.  

 
Só em termos de 

delegações regionais. 

Portugal não tem sistema 

governativo de regiões 

autónomas. Região do 

Alentejo, Algarve, Centro, 

Lei do Mecenato Cultural  

Desde 1999. Caducou em 

2017 e foi renovada até 

2022. Poderia adotar um 

site para divulgação das 

ações. 

Sentimos que faltam ainda bases 

sólidas de promoção de projetos 

educativos em espaços da cultura. 

Esperamos que o novo decreto dos 

museus, em andamento, possa 

Sim. Verifica-se uma 

quantidade significativa 

de material disponível.   

Alguns sites poderiam 

ser atualizados mais 

frequentemente.   



 

 

 

70 

Lisboa e Norte além de 

duas Regiões Autónomas: 

Madeira e Açores. 

contribuir efetivamente para a 

realização projetos educativos. 
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1.3. Modelo de gestão do Museo Casa Natale Giacomo Puccini 

A gestão do MCNGP é desenvolvida por uma fundação privada, a Fondazione 

Giacomo Puccini75, contudo, o imóvel é propriedade de uma segunda fundação, uma 

fundação de origem bancária, nomeadamente a Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 

(FCRL)76. A participação financeira da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca foi 

fundamental para a abertura da casa museu, que devido a questões judiciais, passou a 

pertencer à última herdeira da família, Simonetta Puccini. Por este motivo a abertura do 

museu foi comprometida. A solução então encontrada foi a aquisição do imóvel pela 

Fondazione Cassa di Risparmio de Lucca. 

Graças à iniciativa da FCRL, que, seguindo os valores estabelecidos pela mesma 

tem como objetivo “o desenvolvimento do patrimônio cultural da cidade, através da 

ampla difusão de crescimento cultural que iniciativas como estas podem oportunizar ao 

público”77, o imóvel foi reaberto como o Museo Casa Natale Giacomo Puccini. 

Trataremos deste momento da vida institucional do museu mais adiante.  

A Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, cede então o imóvel à Fondazione 

Giacomo Puccini através de um contrato denominado Comodato d’uso gratuito.78 Esta 

tipologia de contrato permite que o proprietário conceda o imóvel para um 

determinado fim, por um período preestabelecido ou até quando o imóvel seja utilizado 

com a finalidade para o qual foi concedido. Como o nome diz, trata-se de um contrato 

de tipo gratuito, portanto não prevê nenhum tipo de pagamento vinculado à utilização.  

O MCNGP é pois administrado, por sua vez, pela Fondazione Giacomo Puccini, 

uma fundação privada, que nasce com o objetivo de gerenciar o patrimônio deixado por 

                                                        

75 Página em linha Fondazione Giacomo Puccini: http://www.fondazionegiacomopuccini.it acedido em 
[29/05/2020] 
76 Página em linha Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: https://www.fondazionecarilucca.it [acedido 
em 28/06/2020] 
77 Raveni, Gabriela. Puccini Museum. Giacomo Puccini’s Birth Home. Maria Pacini Fazzi editore.Lucca, 
2011. p. 11  
78 Para um melhor entendimento da definição desta tipologia de contrato, é possível consultar a página 
da Agenzie delle entrate disponível em: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/registrazione-contratti-
di-comodato/scheda-informativa-registrazione-contratti-comodato  [acedido em 28/06/2020] 



 
 

 

72 

Rita dell'Anna (1904-1979), esposa do único filho de Giacomo Puccini, Antonio Puccini 

(1886-1946) Através de suas doações, foi possível reunir uma parte do patrimônio do 

compositor, culminando em 1979 na inauguração do museu79. Assim sendo, achamos 

que seria necessária uma breve abordagem sobre a temática das Fundações no âmbito 

da gestão do patrimônio cultural para melhor compreender o campo de atuação da 

Fundação Giacomo Puccini. 

 

Sabemos que as Fundações são criadas de acordo com a necessidade de gestão 

de fundos e bens e precedem de um conceito antigo, baseando-se na caridade. Segundo 

Paes80, “fundação é na verdade um instrumento por meio do qual pode o ser humano – 

como pessoa física ou jurídica – transmitir a sociedade atual e sucessivas gerações seus 

ideias e convicções”.  

Grande parte das fundações tem como objetivo perpetuar a memória de uma 

personalidade, que por vontade própria, decidiu deixar um patrimônio que servirá como 

legado cultural dentro de um determinado contexto e/ ou território, pelo que “a 

personificação das fundações é, pois, a forma apropriada de um patrimônio servir aos 

interesses e aos fins de pessoas indeterminadas.81” Destacamos em território italiano 

três principais tipos de Fundações: as de tipo bancária, as privadas e as denominadas 

Fundações “de participação”82. Dentre essas, destacamos as Fundações bancárias que 

são fruto de um longo processo ao longo dos anos 8083, que resultou, no final da década 

                                                        

79 O “Fondo dell’Anna” http://www.puccinimuseum.org/it/visita-la-casa-natale/museo/collezione-
permanente/fondo-dellanna/ [acedido em 28/06/2020] 
80 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações: origem e evolução histórica. Revista de Informação Legislativa. 
A. 35, nº 140 outubro/dezembro 1998. Brasília.  
81 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações: origem e evolução histórica. Revista de Informação Legislativa. 
A. 35, nº 140 outubro/dezembro 1998. Brasília 
82 Miglietta, Angelo. La primavera delle Fondazioni private in Italia. Il Giornale delle Fondazioni 
disponível para consulta em: http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-primavera-delle-
fondazioni-private-italia [acedido em 11/06/2020] 
83 Motroni, Matteo. Ruolo e funzione delle Fondazione Bancarie nel settore “Arte, aAtività e beni 
Culturali”. Amministrazione in cammino, Rivista elletronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e 
di scienza dell’amministrazione. 2010. Disponível para consulta em:  
https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2009/05/12/ruolo-e-funzione-delle-fondazioni-
bancarie-nel-settore-“arte-attivita-e-beni-culturali”/ [acedido em 27/06/2020] 
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de 1980 e ao longo dos anos 1990, em numerosas Fundações bancárias ativas no setor 

da artes, cultura e patrimônio cultural.  

A Fondazione Giacomo Puccini tem a grande responsabilidade de divulgar e 

perpetuar a memória do compositor Giacomo Puccini. Esta missão se materializa através 

das atividades didáticas organizados no MCNGP, das vistas guiadas e através de uma 

série de outros eventos em que a FGP atua direta ou indiretamente. A Fondazione 

Giacomo Puccini disponibiliza uma página on-line84 em que é possível consultar 

informações sobre a fundação e eventos aos quais participa. 

Porém conta com uma equipe reduzida de apenas nove funcionários. 

Atualmente, a Fondazione Giacomo Puccini apresenta o seguinte organograma: 

                                                        

84 Disponível em: http://www.fondazionegiacomopuccini.it  [acedido em 12/06/2020] 
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1.4. (Re)contar Giacomo Puccini 

A família Puccini tem origem em um pequeno “borgo” chamado Celle85. 

Localizado nas colinas que circundam a cidade de Lucca, tem o seu nome alterado para 

Celle dei Puccini como forma de preservar a memória dos seus tão ilustres habitantes.  

Constatamos que dentro da família Puccini, a morte prematura dos “chefes de 

família” é uma situação recorrente86.  Será após um outro episódio de morte prematura 

que a família se instala definitivamente no apartamento na Corte San Lorenzo em 181587 

“Probabilmente proprio in seguito a quell’evento tragico, fu deciso il trasferimento nello 

stabile di piazza del Grano, o di S. Lorenzo in Poggio…” 

Giacomo Puccini, nasce no apartamento localizado na corte de San Lorenzo, nº 

9, no dia 22 de dezembro de 1858. O espaço que hoje é a casa museu constitui um 

apartamento no segundo andar de um edifício, localizado no ângulo de uma praça, bem 

próximo de uma das mais importantes igrejas de Lucca, a Chiesa di San Michele in foro. 

Sobre a cidade de Lucca, pouco se conhece sobre o assentamento pré-romano.  

Para um estudo sobre a cidade, consultamos a publicação da historiadora de arte, Isa 

Belli Barsali – Lucca Guida alla città88. Segundo a autora, o nome Lucca, deriva do nome 

Luk (lugar pantanoso) de origem celto-lígure. De fato, o primeiro assentamento remete 

ao séulo VII a.C, quando era então uma colônia etrusca. Ainda segundo a autora, o 

aspecto hidrográfico foi de fundamental importância para a escolha do lugar de 

fundação: “tenendo conto indubitabilmente di tutto un complesso di fattori di 

difendibilità e sicurezza, di facilità di comunicazione fluviale e terrestre, di edificabilità, 

                                                        

85 Ravenni, Gabriella Biagi. La famiglia Puccini. Una tradizione/ Lucca / La musica. Catalogo della mostra. 
Museo Nazionale di Palazzo Mansi, Lucca, 1993. p. 3 
86 Ravenni, Gabriella Biagi. La famiglia Puccini. Una tradizione/ Lucca / La musica. Catalogo della mostra. 
Museo Nazionale di Palazzo Mansi, Lucca, 1993. p. 4 
87 O primeiro documento da família Puccini em Lucca é o atto di morte de Giacomo Puccini Senior (ou 
Jacopo Puccini) com data de 16 de maio de 1781. Aquela altura, a família habitava em um outro 
endereço: no segundo andar de um edifício na atual via Vitorio Veneto, nº 24. Muito provavelmente, a 
família se estabeleceu na cidade já no início dos Setecentos.  Ravenni, Gabriella Biagi. La famiglia 
Puccini. Una tradizione/ Lucca / La musica. Catalogo della mostra. Museo Nazionale di Palazzo Mansi, 
Lucca, 1993. p. 1 
88 Barsali, Isa Belli. Lucca- Guida alla cittá. Maria Pacini Fazzi editori in Lucca. Lucca, 1988. 
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di abilità, ecc., strettamente connessi con l’aspetto idrografico e con l’assetto del 

terreno dell’epoca.”89 

 A cidade edifica-se então em uma planície de formas proporcionais, o que 

facilitaria o desenvolvimento urbano. A cidade romana data de 180 a. C, 

consequentemente, o mesmo período de construção da primeira cintura muraria de 

Lucca. O traçado urbano da cidade obedece à uma divisão octogonal e desenvolve-se 

tendo como referimento o forum, o cardus maximus e o decumano maximus. Sobre a 

edificação romana, Barsali90 descreve:  

 

“La città romana, edificata in pianura, ebbe la possibilità di uno sviluppo urbano 

secondo linee e forme geometricamente regolari: sostanzialmente un 

quadrilatero di circa m. 535 nel lato est, 595 nel lato ovest, 652 nel lato sud e 688 

nel lato nord, con un sviluppo della cintura muraria per m. 2.470... Nella cinta 

muraria, presso a poco alla metà dei lati del quadrangolo, si aprivano quattro 

porte di accesso alle vie consolari. Dalla porta orientalis, usciva la strada romana 

che univa Lucca a Firenze; dalla porta nord, usciva la strada per Parma; dalla 

porta occidentallis la via Lucca-Luni; dalla posta sud la via Lucca-Pisa.”  

 

 Futuramente, no período medieval, o traçado urbanístico da cidade sofre 

algumas modificações devido à necessidade de expansão da cidade: “Il passaggio 

urbanistico dall’assetto romano a quello medievale fu opera di successivi interventi nel 

tempo, tra la dominazione longobarda e la nascita del Comune91”. Consequentemente, 

a cinta muralhada também precisou ser alargada. Barsali nos apresenta quatro 

momentos de modificação: o primeiro romano, o segundo em época medieval, o 

terceiro sendo uma ampliação realizada nos séculos XV e XVI e, por fim, o quarto que 

corresponde à última intervenção realizada com início 1504 e finalizada em 1645. Na 

                                                        

89 Ibidem. p. 6 
90 Barsali, Isa Belli. Lucca- Guida alla cittá. Maria Pacini Fazzi editori in Lucca. Lucca, 1988. p.7. 
91 Ibidem. p. 8 
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imagem abaixo (fig.1) è possível visualizar as modificações da cintura muraria ao longo 

do tempo. 

 O comércio de tecidos, especialmente da seda, foi o principal pilar do 

desenvolvimento econômico da cidade.  Os primeiros documentos que registram a 

atividade de tecelagem em Lucca datam do ano de 846.  Contudo, o período mais 

profícuo desta atividade será no início dos Quinhentos, “ai primi del 500 rifioriscono le 

tessitorie di seta e si calcola che lavorassero 3.000 telai e 25.000 persone92”. 

                                                        

92 Ibidem. p. 36 
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Figura 8: localização cidade de Lucca 

 

Figura 9: sucessivas expansões da cidade e da muralha, Barsali 1988 
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Figura 10: Vista aérea da cidade de Lucca. Localização do Museo Casa Natale Giacomo 

Puccini. 

 

 

Retomando à genealogia da família, Giacomo Puccini é o quinto músico de uma 

linhagem de cinco gerações de compositores e músicos93. Seus antepassados foram fiéis 

à tradição religiosa da cidade, porém Giacomo Puccini sonhava em ser compositor de 

ópera. O compositor nutria uma grande admiração por Verdi e Vagner, e sendo assim, 

se arriscou em uma produção musical diversa daquela ao qual sua inteira família havia 

se dedicado até então. Seu talento marcou a história da lírica italiana e o compositor 

segue até os dias atuais como um dos compositores mais populares. Na temporada de 

                                                        

93 Ravenni, Gabriella Biagi. La famiglia Puccini. Una tradizione/ Lucca / La musica. Catalogo della mostra. 
Museo Nazionale di Palazzo Mansi, Lucca, 1993. p. 33 
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ópera de 2018/2019, Puccini aparece como o terceiro compositor mais representado do 

mundo94. 

A tradição musical da família Puccini faz parte da história da cidade de Lucca, que 

por gerações compuseram as missas e músicas para as celebrações mais importantes da 

cidade, “I Puccini dominarono la vitta musicale lucchese e, come bravi artigiani, 

tramandarono il mestiere da padre in figlio.”95 

A composição da missa do patrono da cidade, San Paolino, era uma tarefa 

exclusiva dos Puccini assim como as composições de caráter político conhecidas como 

Tasche. Compositores de música sacra e profana. As composições sacras de Puccini 

eram realizadas, principalmente, nas duas maiores igrejas de Lucca, Cattedrale di San 

Martino (Fig. 2) e Chiesa di San Romano (Fig. 3), que eram dotadas de dois órgãos 

affrontati  (Fig. 4, 5 e 6) e dois coros. Estas eram ainda representadas, em ocasiões das 

funções da “Sacra Vela” no mosteiro beneditino de Santa Giustina, o preferido dos 

nobres da cidade, e ainda em procissões como a de Corpus Domini. 

                                                        

94 Dados disponíveis em linha em Opera Base: https://www.operabase.com/statistics/en [acedido em 
29/06/2020] 
95 Ravenni, Gabriella Biagi. La famiglia Puccini. Una tradizione/ Lucca / La musica. Catalogo della mostra. 
Museo Nazionale di Palazzo Mansi, Lucca, 1993. p. 19 
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Figura 11: Bernardo Bellotto, Piazza San Martino con la Cattedrale, Lucca ,1740. 
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Figura 12: Chiesa di San Romano  

 

Figura 13: Organi affrontati della Cattedrale di San Martino. 
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Figura 14: Detalhe órgão lado do Evangelho Cattedrale di San Martino. 
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Figura 15: Detalhe órgão lado do Epístola Cattedrale di San Martino 

 

Lembramos que a cidade de Lucca até 1799 foi uma República aristocrática. E 

assim sendo realizavam-se eleições em que se elegiam os Anziani della Serenissima 

Repubblica Lucchese.96 As composições de ordem política, serenate politiche97 ou 

cantate apresentavam uma natureza peculiar, abordavam temas como liberdade, 

democracia e moral, “i testi da loro musicati illustravano sempre un momento di storia 

dal quale i lucchesi si potevano trarre un esempio di comportamento repubblicano.98” 

  No período de 1805 tem início o Principato Napoleonico dei Baciocchi (1805-

1814). Ravenni nos diz que com a instauração do principado, “la musica sacra perde il 

tradizionale rilievo. La soppressione di ordini e congregazione religiose, collegiate, 

compagnie, e due dei tre seminari; la drastica riduzione dei capitoli e delle parrocchie, e 

l’incameramento dei beni ecclesiastici, sconvolgano i sentimenti dei lucchesi e 

sottraggono ai musicisti la principale fonti di lavoro. Domenico Puccini...si ritrova a far 

musica alla corte di Elisa.” 

Para finalizar, nos aproveitamos das palavras de Montaigne, que sobre a cidade 

de Lucca, após um período na cidade em 1581 observa: 

 

“É bem murada e fortificada…mantém sempre uma guarnição de 300 soldados 

estrangeiros. A cidade é populosa, especialmente de trabalhadores da seda.; 

ruas estreitas mas boas, casas grandes e belas de quase toda parte…aqui nobre 

e homens de arma são todos comerciantes, os Buonvisi são os mais 

ricos…Quinta-feira ouvi a missa no coro da referida catedral onde estavam todos 

os oficias da Senhoria. Deleitam-se de música em Lucca: e comumente cantam 

                                                        

96  Ibidem p. 111 
97 Definição dada por Gabriela Ravenni e Carolyn Gianturco em The tasche of Lucca: 150 years of 
political serenatas. 1984-1985. pp. 45-65 
98 Tradução da autora: “os textos por eles musicados ilustravam sempre um momento da história em 
que os cidadãos de Lucca poderiam ser exemplo de um comportamento republicano”. 
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todos…trabalha-se quase sem respeitar o domingo, existem muitas lojas 

abertas99” 

 

Ao analisarmos o Museo Casa Natale Giacomo Puccini, onde o nosso estágio 

curricular foi realizado, encontramos uma estrutura narrativa muito interessante e 

intimamente ligada com a sua vida. Em primeiro lugar, o Maestro deixa a sua casa natal 

aos 22 anos para seguir o sonho de se tornar compositor de ópera. Retorna ao lar 

algumas vezes para visitar as irmãs e a mãe, mas após um escândalo em sua vida 

pessoal100 não retornará mais à sua cidade natal. Sendo assim, a abertura do museu 

marca um momento importante em que Puccini e sua cidade natal se reconciliam. O tão 

amado filho retorna à sua casa natal através desta. Certamente que para marcar este 

retorno, o slogan do MCNGP, em poucas palavras resume a atmosfera emotiva e a 

proposta narrativa: “O Maestro retorna a casa”. Um retorno póstumo ao lugar onde 

tudo teve início. 

A Casa Museu, assume-se assim como lugar das emoções e recordações da mais 

tenra infância. Nesta casa o menino Giacomo Puccini tocou suas primeiras notas, 

recebeu os primeiros ensinamentos musicais diretamente do seu pai, foi cercado por 

toda atenção e carinho das irmãs mais velhas – era o único menino da família até ao 

nascimento do seu irmão mais novo, Domenico Michele Puccini, em 1864 –  cresceu e 

sonhou em se tornar um compositor de ópera.   

 É importante ainda pensar que na casa, na sua atmosfera, através das vivências 

ali decorridas que Puccini encontrará elementos que se farão presentes em muitas das 

suas obras. Sem dúvida que o contato com a música desde os primeiros anos de vida 

será decisivo na vida de Puccini. Como referiremos no capítulo sobre educação, o 

contato com a arte no período infantil se faz essencial para o desenvolvimento da 

                                                        

99 Montaigne, 1581 apud Barsali 1988: 53. Tradução da autora. 
100 Se apaixona por Elvira Bonturri, naquele momento casada com Narciso Geminiani, de quem havia 
dois filhos. Elvira engravida de Giacomo e os dois devem escapar da cidade. Em algumas cartas Giacomo 
expressa sua mágoa em relação à sua cidade natal e a maneira como foram tratados, ele e sua mulher, 
após o escândalo. Para maiores detalhes ver:  Giacomo Puccini Epistolario Volume I. 1877- 1896, a cura 
di Gabriella Biagi Ravenni e Dieter Schickling. 
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criatividade e da sensibilidade no ser humano. A atmosfera em que passou os primeiros 

anos de sua vida, em meio às composições do pai, será importante para a construção 

criativa do compositor. O “gineceo”, o ambiente familiar com tantas presenças 

femininas (seis irmãs, mãe e avó) será determinante na sua formação, tanto que Puccini 

reservará um papel de destaque para os personagens femininos de suas óperas, as 

heroínas de Puccini. Segundo Mila, em Breve Storia della Musica, a ópera de Puccini, e 

seus personagens femininos, merecem um lugar especial no panorama da ópera verista: 

“Puccini ebbe almeno tanta personalità da prediligere un tipo particolare di vicenda, un 

determinato ordine di sentimenti, e riuscì quindi a creare alcune figure di donne 

amorosamente devote fino al sacrificio, che vivono di vita propria”.101 O verismo na 

lírica, tem origem por volta dos fins dos Oitocentos e início dos Novecentos e deriva do 

movimento literário homônimo. A Ópera verista tem por característica a inserção de 

situações e/ou personagens da vida real na lírica: os personagens podem ser pessoas 

comuns e temas relativos à situações da vida cotidiana. 

Vale a pena salientar que para a reconstrução dos fatos históricos da vida do 

compositor, a pesquisa das missivas foi de suma importância, inclusiva para a 

organização do acervo e exposição do MCNGP. Essa pesquisa foi realizada mais 

recentemente e de forma primorosa por Gabriella Biagi Ravenni e Dieter Schickling102. 

Ravenni e Schickling juntos produziram dois volumes do epistolário de Pucccini, sem os 

quais, qualquer estudo sobre a vida e obra do compositor Giacomo Puccini seria inviável.  

A comunicação através de cartas tem início quando o jovem Puccini se transfere 

para Milão e inicia a narrar para seus familiares, principalmente mãe e irmãs, 

acontecimentos por ele vividos. As cartas revelam informações importantes sobre o 

início da carreira do compositor e suas dificuldades e aspirações. Futuramente, 

conforme a carreira do compositor se solidifica, este conteúdo será enriquecido com as 

cartas trocadas entre Puccini e Giulio Ricordi (diretor da Casa Ricordi); libretistas que 

                                                        

101 Mila, Massimo. Breve Storia della Musica. Giulio Einaudi editore, Turim. 2014.p. 291 
102 Ravenni, Gabriella Biaggi e Schickling, Dieter. Giacomo Puccini Epistolario Volume I. 1877- 1896. Leo S 
Olschki editore. Firenze, 2015 
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trabalharam junto à Puccini como por exemplo G.Giacosa, L. Illica, G.Adami; sua esposa 

Elvira Bonturri e, ainda, cartas de amor destinadas à algumas amantes do maestro 

Giacomo Puccini. 

 

1.5. Da casa da família Puccini ao Museo Casa Natale Giacomo 

Puccini 

 

Por se tratar de sua casa natal, não é difícil imaginar as transformações que a 

casa sofreu ao longo dos anos. A planta original foi modificada e o apartamento dividido 

em dois. O apartamento passou por um longo processo de restauro, de 2004 a 2011 o 

museu esteve fechado para a realização do mesmo. A planta retomou a sua forma 

original e as paredes, que eram pintadas de branco, foram “descamadas” até que se 

chegasse à pintura original da casa na época em que viveu Puccini.  

O projeto de restauro foi planejado pelo arquiteto Glauco Borella103, que teve 

como objetivo reconstruir o ambiente no qual viveu Giacomo Puccini. Para uma melhor 

descrição e documentação da memória descritiva do restauro, tentamos ter acesso aos 

documentos originais do projeto, contudo não obtivemos sucesso uma vez que as 

práticas são custosas e o tempo de espera inviável para conseguirmos finalizar o nosso 

trabalho. Conseguimos, no entanto, localizar onde está arquivado o pedido de 

autorização para o restauro bem como o respectivo projeto. O projeto consta no site do 

Comune di Lucca, no setor de Pratiche Edilizie, e, através de pesquisa, localizamos dois 

pedidos de intervenção com datas e protocolos de números diversos. O primeiro foi 

                                                        

103 Não poderemos apresentar aqui uma nota biográfica sobre o Arquiteto devido ao caráter disperso 
dos dados biográficos disponíveis me linha. 
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apresentado em 18/03/2011 com número de protocolo 16322104, e o segundo, 

apresentado em 05/09/2011 com protocolo de número 55103105.  

O próprio Borella, no capítulo sobre o restauro do catálogo do MCNGP, nos 

descreve: “começamos a rever todo o layout da casa, pesquisando através dos 

documentos disponíveis até então, procurando reconstruir o ambiente em que viveu 

Giacomo Puccini.106” O projeto de restauro contou ainda com a participação do 

arquiteto Leonardo Casini que foi incumbido de finalizar o projeto idealizado por Glauco 

Borella. A retomada do modelo de subdivisões original do apartamento foi possível 

através da consulta de um documento, com data em 1820, que se encontra no Archivio 

di Stato di Lucca107 (Vecchio Catasto sezione C/3 particella 428).  

 

 

 

1.5.1. Projeto de restauro de arquitetura 

O processo de intervenção na Casa pôs a descoberto as decorações das paredes 

do apartamento que são ornamentadas com pintura a têmpera sobre o muro e cada 

sala da casa apresenta um motivo diverso.  

A decoração parietal é muito presente na história italiana e pode nos sugerir o extrato 

social da família que encomendou a obra. A família Puccini, não se tratava de uma 

família nobre, mas com certeza de uma família importante e conhecida na cidade. 

Sempre envolvida com as atividades musicais e artísticas e, portanto, na casa desta 

família não poderia ser diferente. O artista que realizou as pinturas é desconhecido, 

                                                        

104 Disponível em: 
http://praticheedilizie.comune.lucca.it/rideweb/praDettaglio.asp?Id=289938&Modulo=LAMAPE&Passw
ord=0    
105 Disponível em: 
http://praticheedilizie.comune.lucca.it/rideweb/praDettaglio.asp?Id=292728&Modulo=LAMAPE&Passw
ord=0 [acedido em 28/06/2020] 
106 Ravenni, Gabriela. Puccini Museum. Giacomo Puccini’s Birth Home. Maria Pacini Fazzi editore.Lucca, 
2011. p. 20  
107 Disponível para consulta em: http://www.archiviodistatoinlucca.beniculturali.it/index.php?id=2  
[acedido em 18/06/2020] 
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podemos, contudo, baseando-se nas informações disponíveis no catálogo do MCNGP, 

afirmar que fez parte da escola de Francesco Bianchi, conhecido como “Il Diavoletto” 

(1803-1880). Francesco Bianchi108 foi 

um importante artista lucchese, que 

além de pintor era incisor e 

decorador. Francesco Bianchi inicia 

seus estudos dentro de uma bottega 

em Lucca e completa sua formação 

artística passando por Bologna, Roma 

e Mantova. Da sua criação artística 

destaca-se a decoração parietal 

doméstica, tanto que em 1839 recebe 

o cargo de pintor oficial dos palácios 

reais. Em 1849, torna-se diretor da Academia de Belas Artes de Lucca, e ensina técnicas 

de desenho, ornamentação e plástica.109 

Figura 16: restauro sala Turandot. 

 

                                                        

108 Disponível para consulta em: 
http://artistilucchesi.fondazioneragghianti.it/artisti_dettaglio.php?id_artista=12&np=3&gruppo=1  
[acedido em 28/06/2020] 
109 Disponível para consulta em: 
http://artistilucchesi.fondazioneragghianti.it/artisti_dettaglio.php?id_artista=12&np=3&gruppo=1  
 [acedido em 28/06/2020] 
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Figura 17: restauro sala Turandot. Foto: arquivo Fondazione Giacomo Puccini 

 

 

Figura 18: análise e estudo pintura parietal.  
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Figura 19: teste sobre modelo descoberto quarto natal.  

 

O modelo de exposição atual do museu é vigente desde 2011, quando o museu 

foi reaberto após o processo de restauro. Mais adiante explicaremos a organização do 

percurso expositivo. 

À frente do processo de restauro e de produção da narrativa expositiva, se 

encontrava Gabriella Biagi Ravenni, professora da Univesidade de Pisa e especialista da 

obra Pucciniana. Ravenni foi diretora da Fondazione Giacomo Puccini por muitos anos e 

participou ativamente da inauguração do Museo Casa Natale Giacomo Puccini. 

 

1.5.2. Projeto do interior: o Museo Casa Natale Giacomo Puccini 

Como é comum acontecer com bens de família que passam por sucessões e 

heranças, objetos pessoais e até móveis acabam por se dispersar. O mesmo aconteceu 

nesta casa museu. Como a grande parte dos móveis originais e objetos pessoais não se 
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encontram em exposição na casa, foi necessário pensar em uma estratégia de 

comunicação a ser utilizada na organização do museu. Assim, cada compartimento da 

casa tem uma temática própria e representa uma fase da vida do Maestro, organizando-

se em ordem cronológica. As salas recebem um significado na busca de uma 

reconstrução de uma verossimilhança histórica. 

O seu acervo consiste em documentos e objetos que pertenceram ao compositor 

ou que tiveram uma relação direta com o mesmo. Integram-no as fotografias, as 

partituras originais, a música de fundo, os vestidos de palco, o piano preferido de 

Giacomo Puccini, as cartas do maestro, todos os elementos que em conjunto compõem 

uma sinfonia capaz de dar vida e alma ao espaço.  

Alguns documentos e objetos estão em exposição de modo permanente e 

outros, no entanto, fazem parte de uma exposição de caráter temporário e temático, 

como a celebração do aniversário de uma composição, por exemplo.  

Como já mencionado anteriormente, a casa museu conta com poucos móveis em 

exposição, mas isto não impede, porém, que o espaço recrie, ao menos em parte, a 

atmosfera desejada. Para isto, o arquiteto Glauco Borella, projetou a criação de 

ambientes que seriam capazes de refletir não só a aura do compositor como também 

adequados às necessidades expositivas do espaço museológico. Nas ilustrações a seguir, 

de autoria de G. Borella, podemos verificar o resultado idealizado pelo arquiteto. 
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Figura 20: Modelo expositivo idealizado pelo arquiteto Glauco Borella para Sala della Musica 
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Figura 21: Modelo expositivo idealizado pelo arquiteto Glauco Borella para Camera Natale.  
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Figura 22: - Modelo expositivo idealizado pelo arquiteto Glauco Borella para Studio.       

 

      

O acesso a pessoas com mobilidade condicionada é por vezes complicado, já que 

não existe elevador no prédio. Como solução, as visitas de pessoas com mobilidade 

condicionada devem ser previamente agendadas pois os funcionários da casa museu 

devem contatar os voluntários que lhes auxiliam com esta questão. Gostaríamos de 

expressar aqui que acreditamos ser de fundamental importância que os espaços de 

cultura sejam de acesso a todos. É preciso que as instituições demonstrem uma 

sensibilidade maior para temas como o da acessibilidade (seja ela física, econômica ou 
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intelectual) através de iniciativas que promovam a democratização da cultura em todos 

os níveis. Para tanto, relembramos a Convenção Quadro de Faro, que em seu 12º artigo 

– Acesso ao património cultural e participação democrática, letra d, refere: “adotar 

medidas para melhorar o acesso ao património, especialmente entre jovens e pessoas 

desfavorecidas, a fim de aumentar a sensibilização sobre o seu valor, sobre a 

necessidade de o manter e preservar e sobre os benefícios dele derivados.” 

Restringir o acesso a qualquer membro da sociedade, faz com que, o museu, 

automaticamente deixe de cumprir com um papel fundamental: sua função social na 

busca da eliminação de barreiras e preconceitos, contribuindo para um mundo mais 

justo e um maior bem-estar coletivo. E para casos em que o acesso seja realmente 

dificultoso, às luzes de novas pesquisas surgem novas soluções como a abordada por 

Roque Martins110: 

 

“A propósito das acessibilidades em edifícios históricos, o manual Desing for 

Accessibility (Bird 91, 2003) apresenta um método alternativo que denomina por 

programmatic access (acesso programático) para promover serviços, informação 

e experiências  no caso do acesso físico não poder ser proporcionado, através de 

uma visita virtual computadorizada que forneça uma apresentação interativa do 

espaço ou um modelo táctil do monumento para as pessoas que são cegas ou 

com baixa visão”. 

 

O MCNGP conta ainda com uma estrutura externa, nas proximidades do edifício, 

onde estão instaladas a bilheteria, o bookshop (fig.16) e uma vídeo sala (fig.17) que é 

utilizada para exibição de filmes, atividades didáticas e conferências com a imprensa. 

Segundo Ponte, especialmente no caso das casas museu, “são fundamentais as referidas 

estruturas para a afirmação do serviço das casas-museu na sociedade atual, 

                                                        

110 Roque Martins, Patricia Isabel de Souza. Museus (in)capacitantes. Tese de doutoramentoem Belas 
Artes, especialidade Ciências da Arte, pela Universidade de Lisboa- Faculdade de Belas Artes. Lisboa, 
2014. p. 157. 
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credibilizando e valorizando estas unidades museológicas como instituições essenciais 

para a transmissão de um conjunto de informações que museus generalistas não 

conseguem passar aos seus visitantes.111” 

 O MCNGP mantém ainda um site em linha (fig. 18) onde divulga informações 

sobre horários, atividades, imagens da casa museu entre outras informações112. 

 

 

Figura 23: bookshop Museo Casa Natale Giacomo Puccini. 

 

 

                                                        

111 Ponte, Antonio. Casas-Museu. Entre o conceito e o modelo de ação. Da constituição ao modelo de 
investigação. 10 anos de reflexão sobre Casas-museu em Portugal. Direção Geral de Cultura do Norte, 
Colecão Património a Norte, nº1. 2019.  
Disponível para consulta em: https://culturanorte.gov.pt/pt/documentos-e-multimedia/colecao-
patrimonio-a-norte/  
[acedido em 19/06/2020] 
112 Disponível para consulta em: http://www.puccinimuseum.org/it/  [acedido em 28/06/2020] 



 
 

 

98 

 

Figura 24: vídeo room Museo Casa Natale Giacomo Puccini. 
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Figura 25: website Museo Casa Natale Giacomo Puccini 

 

 

1.6. Percurso expositivo e construção narrativa 

Durante o nosso estágio curricular, uma das atividades desenvolvidas foram as 

visias guiadas ao MCNGP. As visitas guiadas continuam a ser realizadas e obedecem, em 

sua maior parte, ao mesmo modelo explicativo utilizado por nós ao longo do estágio 

curricular. Sendo assim, gostaríamos de abordar a estratégia narrativa e o percurso 

expositivo em mostra no MCNGP, forma que nos permite descrever o mesmo.  De forma 

a complementar a descrição de cada um dos espaços, achamos que seria interessante 

não somente comentar o percurso como também ilustrar o mesmo para facilitar a 

compreensão criando-lhe assim uma maior legibilidade.   
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Figura 26: cópia brochura com planta indicativa percurso visita MCNGP 

  

 

O percurso narrativo atual do museu obedece a ordem demonstrada na planta 

ilustrada acima (fig.19). O MCNG dispõe de 12 salas expositivas. As salas recebem uma 

numeração indicando o percurso a ser realizado durante a visita. Cada sala recebe uma 

temática, como já referimos, e aborda um determinado período da vida do compositor. 

Analisemos, então, cada um dos espaços, apresentando uma proposta de guião.  
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Ambiente/ Espaço  Abordagem em visita guiada  

Ingresso/Entrada 

 

 

 

Nesta sala iniciamos a visita apresentando ao público o 

compositor Giacomo Puccini e o museu, sua casa natal.  

Falamos sobre o restauro realizado recentemente, a 

origem do museu, a história da Fundação e o caráter da 

visita (que pode ter uma temática específica como a visita 

que explora a relevância dos personagens femininos na 

vida e obra do compositor “Le Donne di Puccini”, ou 

ainda visitas de caráter didático). 

Nas visitas com escolas, estimulamos os alunos a 

participarem. A visita para estudantes transcorre de forma 

mais informal com espaços para perguntas e respostas de 

ambas as partes.  

As visitas são oferecidas em cinco idiomas: italiano, 

inglês, francês, espanhol e português.  
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Figura 27: Ingresso Museo Casa Natale Giacomo Puccini.  

 

c 
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Figura 28: detalhes Ingresso 

 

Legendas figura 28: a- Lampadário em ferro batido, produzido na região da Lombardia, 1910; b-  Pintura 

policroma em madeira presente no teto apartamento; c-  Busto de Giacomo Puccini em bronze realizado 

pelo artista Vitor Tongiani. 

 

 

Ambiente  Abordagem em vista guiada 

Sala da Música  

 

 

  

Continuando com o percurso, apresentamos a árvore 

genealógica do compositor e falamos sobre a tradição 

musical da família, cinco gerações de compositores e a sua 

relação com a cidade de Lucca.  

Abordamos também a infância do compositor, o 

relacionamento com as irmãs (sete ao todo) e as 

dificuldades econômicas enfrentada pela família após a 

morte prematura do patriarca Michele Puccini. 

A mãe de Giacomo, Albina Magi, será de fundamental 

importância para a formação do compositor. Apesar da 

situação econômica escarça, Albina não poupará esforços 

para que seu filho siga o mestiere da família. Solicita ajuda 

em forma de bolsas de estudo para o filho e chega até a 

vender alguns móveis da casa para conseguir dinheiro 

suficiente para que Giacomo consiga se mudar para Milão. 

 

É nesta sala que se encontra em exposição o piano 

Stenway&Sons, uma das peças mais valiosas do MCNGP.   

Neste piano, Puccini compôs as arias de Madamma 

Butterfly e especialmente de Turandot (ópera incompleta, 
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ou L’incompiuta di Puccini), como uma das árias mais 

famosas do mundo: Nessum Dorma.  

Foi ainda nesta sala que Puccini recebeu os primeiros 

ensinamentos de música diretamente do seu pai, Michelle 

Puccini.   

Um libretto com composições de carácter político, 

conhecidas como tasche (de autoria de Giacomo Senior) e 

ainda  a partirura de uma composição sacra, Messa Seconda 

in Sol  (de Michele Puccini) estão expostas na primeira 

vitrine. 

Na segunda vitrine, encontramos em exposição a primeira 

composição de Giacomo Puccini: Messa a Quattro Voce.  

 

 



 
 

 

105 

 

Figura 29: Sala della Musica, Museo Casa Natale Giacomo Puccini.  
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Figura 30: detalhes Sala della Musica 

 

Legendas figura 30: a- árvore genealógico da família Puccini, autor Angelo Sala, 1992; b-  sofá em nogueira, 

revestimento em tecido com motivos em sequência de flores de cardo. Produzido na região da Lombardia, 

segunda metade do XIX século; c/d - detalhe piano Steinway&Sons modelo B-21, numero de registro 

98606, adquirido pelo compositor em 1901; e/f-  Giacomo Puccini Senior e Angela Piccinini retratados à 

época de seu matrimonio. Autor Giovanni Domenico Lombardi, 1742.   

 

 

Ambiente  Abordagem em visita guiada 

Sala Ricordi  

 

 

Esta sala remete para o momento em que Giacomo Puccini 

deixa sua cidade natal e transfere-se para Milano. Esta 

mudança será decisiva para a carreira do compositor, e a 

e 
a 

b 
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partir desde período, iniciam-se as trocas de cartas entre 

Puccini e seus familiares, amigos e outros artistas. 

A partir deste momento, Puccini inicia seus estudos de 

composição operística. Em Milano conhecerá Giulio Ricordi, 

diretor da Casa Ricordi (a mesma produtora de Giuseppe 

Verdi). 

Compõe sua primeira ópera, Le Villi (1884), que obteve um 

bom sucesso.  Trata-se seguramente de uma composição 

“jovem” mas que revela já o potencial de Giacomo. Depois 

deste sucesso, Giulio Ricordi lhe encomenda uma segunda 

ópera, Edgar (1889), que infelizmente, não agrada nem a 

crítica e nem o público. Contudo, G. Ricordi é convencido do 

talento de Puccini e lhe encomenda uma terceira ópera que 

será Manon Lescaut (1893). Com esta composição Puccini 

consegue finalmente um reconhecimento internacional da 

crítica e do público.  

Segue-se então a composição de uma das óperas mais 

representadas no mundo, La Bohème (1896). A história dos 

quatro jovens aspirantes à artistas, e o romance entre Mimi e 

Rodolfo conquista definitivamente o público consagrando a 

fama e reconhecimento internacional de Giacomo Puccini. 

Suas próximas composições operísticas serão: Tosca (1900); 

Madamma Butterfly (1904); La Fanciula del West (1904); La 

Rondine (1917); Il Trittico – Il Tabarro, Suor Angelica e Gianni 

Schicchi (1918) e, por fim, Turandot (1926) ópera esta que 

não será finalizada pelo maestro que expira em 26 novembro 

1924. 
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Este ano de 2020, celebramos 120 anos da primeira 

apresentação de Tosca, e assim sendo, uma vitrine com os 

documentos e fotografias que fizeram parte da história desta 

composição foi especialmente organizada. 

As estruturas expositivas presentes nesta sala contam com 

gavetas que podem ser abertas pelos visitantes para a 

visualização de documentos, partituras, cartas e fotografias. 
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Figura 31: Vestidos de palco utilizados em apresentações das Óperas Manon Lescaut 

(esquerda) e La Bohème (direita).  
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Figura 32: detalhes Sala Ricordi.  

Legendas figura 32: a- detalhe vitrines com gavetas; b- vitrine em comemoração 120 anos premier de 

Tosca, detalhe libretto; c- detalhe envelope de uma carta destinada à Giacomo Puccini. 
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Ambiente  Abordagem em visita guiada 

Cucina 

 

 

 

 

Sala reservada à vida familiar do maestro. Aqui apresentam-se 

aspectos da sua vida privada, o seu casamento, suas amantes, 

seus passatempos e paixões e algumas dificuldades familiares. 

Puccini manteve muitas amantes, mas jamais divorciou-se de 

sua esposa. 

O famoso caso de suicídio da jovem Doria Manfredi vem à 

tona, assim como a paixão de Puccini pela caça, por carros e 

seu senso de humor. Apreciava longos jantares com boa 

comida e rodeado de amigos. Formou um clube: La Bohème. 

Algumas das regras deste clube, que reunia seus amigos mais 

próximos eram: “os sócios devem jurar comer bem e beber 

melhor ainda”; “o silencio é terminantemente proibido” e “a 

sabedoria não é bem-vinda, nem mesmo excepcionalmente”. 

Nas gavetas estão expostas cartas que Giacomo enviava aos 

seus amigos em forma de enigmas, com desenhos no lugar das 

palavras que deveriam ser decifrados. Revela-se também um 

gosto pela caricatura: o maestro se autorretrata de forma 

caricaturada. 

Na primeira vitrine, estão expostas fotos de Elvira Bonturri, 

esposa de Puccini e o único filho dos dois, Antonio Puccini. 

Talvez como uma tentativa de afugentar as lembranças de 

tempos difíceis, Giacomo comprará muitas casas. O seu lugar 

preferido era Viareggio. Ali teve duas casas: uma de frente 

para o lago onde passava longas dias caçando e outra, sua 

última compra, perto da praia mas de costas para o mar. 

Quando perguntado sobre o motivo de construir uma casa de 
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costas para o mar, Puccini respondia – o mar ou eu. O mar 

poderia lhe distrair demais, preferia mergulhar em si mesmo. 

Também nesta sala, as estruturas expositivas contam com 

gavetas que podem ser abertas pelos visitantes para a 

visualização de documentos, partituras, cartas e fotografias. 

 

 

 

Figura 33: Cucina, Museo Casa Natale Giacomo Puccini.  
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Figura 34: Cucina, Museo Casa Natale Giacomo Puccini 
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Figura 35: Cozinha, Museo Casa Natale Giacomo Puccini 

Legendas figura 35: a- fotografia Giacomo Puccini, feita por Albertelli. Viareggio, 1924; b- detalhe partitura 

composição de Giacmo Puccini; c-  fotografias da Villa de Viareggio, última propriedade de G. Puccini; d- 

cartas que Giacomo enviou às irmãs em momento de enfermidade de sua mãe. 

 

Ambiente  Abordagem em visita guiada 

Soffitta  

 

 

O pequeno sótão da casa abriga uma reprodução cenográfica 

do I ato de La Bohème. A composição foi realizada pelos 

profissionais do Teatro del Giglio, o nobre Teatro da cidade de 

Lucca. Cenografia idealizada a partir de sketch de Italo Grassi. 

Neste momento abordamos elementos que teriam 

influenciado o Maestro na composição de La Bohème, como o 

c d 

b 
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movimento literário da Scapigliatura Milanese e bem como o 

período em que o jovem Puccini viveu em Milão. 

Uma curiosidade: da janela é possível visualizar a estátua de 

San Michele (fig.30), da igreja homônima. A referência a São 

Miguel é presente no III ato de La Bohème: 

“- Voi da che parte andate? 

- A San Michele! 

- Ci troverem più tardi? 

- A mezzodì! ” 
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Figura 36: Cenografia representativa I ato de La Bohème 

 

 

 

Figura 37: detalhe imagem San Michele in foro, Lucca. 
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Ambiente  Abordagem em visita guiada 

Salotto da Pranzo 

 

 

 

 

Na sala de jantar encontram-se em exposição vestidos de palco 

de óperas diversas. Acredita-se que a consola em exposição seja o 

único móvel original da casa, teria pertencido à mãe de Giacomo. 

Atualmente, temos em exposição o vestido de Tosca. A ópera que 

estreou em 1900, deriva do romance do escritor francês Victorien 

Sardou. Um drama histórico que tem como cenário a Roma de 

Oitocentos, mais precisamente, no momento da batalha de 

Marengo.  

Floria Tosca, Mario Cavaradossi e Scarpia encenam uma história 

de amor, ódio e vingança. Tosca é seguramente a heroína mais 

dramática de Puccini. Desta ópera fazem parte duas arias 

emocionantes: “Vissi d’arte” – Tosca e “E lucivan le stelle” – 

Cavaradossi. 

Além disto, em exposição partituras originais da ópera La 

Rondine. 
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Figura 38: Salotto da pranzo.  
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Figura 39: detalhe peças em exposição no Salotto da pranzo 

Legendas figura 39: a- detalhe partitura ópera La Rondine; b-  Retrato de Giacomo Puccini, óleo sobre 

tela, Luigi di Servi, 1903; c- Pintura representando flores dentro um vaso, artista desconhecido, produção 

toscana metade século XVII; d- detalhe tecido sofá em nogueira; e- Vestido do personagem Floria Tosca 

(II ato), da ópera Tosca, para o  62º Festival Puccini, Torre del Lago 2016. 
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Ambiente  Abordagem em visita guiada 

Camera Natale 

 

 

 

 

Quarto natal, ou seja, foi neste compartimento que em 22 de 

dezembro de 1858 nasceu Giacomo Antonio Domenico 

Michele Secondo Maria Puccini. O batismo acontece nesta 

mesma sala, no dia seguinte ao nascimento. 

O pai de Giacomo, Michele, consegue uma autorização 

especial para que o filho fosse batizado às pressas. Os pais 

acreditavam que o pequeno Giacomo teria uma morte 

prematura e por isso a preocupação com o batismo. 

Na parede está exposto um retrato de Giacomo Puccini 

realizado por Leonetto Cappiello em 1899. Neste período, 

janeiro de 1899, Puccini estava em Paris para acompanhar a 

premier de La Bohème.  
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Figura 40: mobília do quarto natal. Ao fundo Cassapanca em madeira produzida na Toscana 

meados do XV século 
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Figura 41: Cama em madeira de Nogueira estilo Impero, fabricação Lucchese, segunda 

década século XIX. 

 



 
 

 

123 

 

Figura 42: detalhes peças quarto. 

Legendas figura 42: a- Retrato de Giacomo Puccini, óleo sobre tela, Luigi di Servi, 1903; b- espelhos com 

detalhes de entalho e aplicação de folhas de ouro, produção Lucchese, circa 1805; c- Cassapanca ou 

Cassone nuziale produção fiorentina final século XV. 

 

 

Ambiente  Abordagem em visita guiada 

Sala dei Trionfi No intuito de garantir a excelência de cada apresentação, 

Giacomo viajava o mundo seguindo minuciosamente cada 

detalhe das produções. Acompanhava as provas dos cantores 

e da orquestra. Escolhia os melhores figurinista e artistas para 

a produção cenográfica. Suas produções eram quase 

cinematográficas, muito a vanguarda do seu tempo. 
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Puccini nutria algumas paixões e também um vício que lhe 

seria fatal: fumava muitíssimo.  

Adoeceu gravemente enquanto compunha Turandot, foi 

diagnosticado com um câncer de garganta. Em busca de uma 

cura, viaja para Bruxelas para se submeter a um tratamento 

de tipo experimental com radiação. 

Cinco dias após a cirurgia, Puccini não resiste e vem a óbito. 

Era 24 de novembro de 1924. 

Nesta sala encontramos em exposição a última foto de 

Puccini. 
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Figura 43: Sala dei Trionfi 
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Figura 44: detalhes documentos em exposição Sala dei Trionfi. 

Legendas figura 44: a- cartaz publicitário de Madama Butterfly, Politeana de Gênova, novembro de 1904. 

O Maestro e orquestra foi Ettore Panizza; b- Cartões postais escritos por Giacomo Puccini de países 

diversos. O compositor viajava frequentemente para acompanhar a produção e realização dos 

espetáculos; c- fotografia de Giacomo Puccini já sem vida na clinica de Bruxelas dias depois da cirurgia.  

 

 

Ambiente  Abordagem em visita guiada 

Studio 

 

Pequeno estúdio que teria sido, no passado, o quarto de 

Giacomo Puccini quando menino.  

Neste ponto relembramos a personagem de La Rondine, 

Magda. Uma mulher moderna que se parece em alguns 

a 
b 
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aspectos com uma outra heroína: Violetta, protagonista de La 

Traviatta de Giuseppe Verdi. 

Magda, que recusa a proposta de casamento do amor da sua 

vida por não querer cumprir o papel de mãe e esposa. Prefere 

uma vida de liberdade em Paris. 

As figuras femininas marcam a vida de Giacomo Puccini:  mãe, 

irmãs, heroínas de suas óperas, cantoras, amantes... Uma 

última e, talvez inesperada, figura feminina será essencial na 

vida do compositor: Rita Dell’Anna, sua nora. Será Rita que 

fará questão de perpetuar a memória do maestro, e para isto, 

decide doar o apartamento e outros bens à cidade de Lucca 

com a finalidade de abrigar o museu. 

 



 
 

 

128 

 

Figura 45: vestido de Magda, La Rondine. Escrivaninha em mogno, produção inglesa, 1920 c. 

 

Ambiente  Abordagem em visita guiada 

Sala Turandot 

 

Ambiente onde termina a visita guiada.  

Nesta sala relembramos a trama da ópera Turandot e alguns 

persongens; apresentamos o vestido utilizado por Maria 

Jeritza para a premier da ópera no Metropolitan New York em 

novembro de 1926; falamos sobre o estilista, Umberto 

Brunelleschi e a paixão que Puccini nutria por acompanhar de 

perto cada detalhe da apresentação de suas óperas.  
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Recapitulamos brevemente o percurso artístico do 

compositor.  

O manequim sem face vestido de Princessa Turandot nos fixa, 

imóvel sobre um palco que é, na realidade, uma vitrine. O 

espetáculo chega ao seu fim, o Maestro não consegue 

finalizar a composição da sua derradeira obra: a última ópera 

da era de ouro da lírica italiana.  

A última heroína, a última ópera e o último grande 

compositor. 

 

 

Figura 46: Sala Turandot. Vestido Turandot desenhado por Umberto Brunelleschi. Ao fundo, 

sketches de Umberto Brunelleschi  
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Figura 47: sketches e vestido de Brunelleschi para Turandot.  

Legendas figura 40: a/b -  Detalhes vestido confeccionada para a soprano Maria Jeritza por Umberto 

Brunelleschi para premier no MET New York em1926; c- sketches de autoria de Umberto Brunelleschi 

para figurinos da opera Turandot encenada no MET New York em 1926. 

 

 

a 
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Figura 48: Programa Premiere Turandot Metropolitan Opera House, 1926. 

 

 

1.6.1. Visitas guiadas 

As visitas guiadas no MCNGP são oferecidas em quatro idiomas além do italiano: 

inglês, francês, espanhol e português. O MCNGP oferece visitas guiadas gratuitas em 

italiano todos os sábados, e durante o período de alta estação em italiano e inglês. Estas 

visitas são realizadas pela equipe do MCNGP. 
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Durante o nosso estágio, realizamos visitas guiadas, primeiramente em língua 

inglesa, e depois, quando adquirimos mais segurança no idioma, em italiano. As visitas 

guiadas realizadas não eram de caráter temático, mas sim visitas convencionais como a 

apresentada no subcapítulo em que apresentamos a estrutura do MCNGP.  

Além das habituais visitas guiadas, é muito comum que ocorram visitas guiadas 

especiais para convidados importantes como escritores, atores, cantores e políticos. 

Para tais convidados, a visita guiada é realizada pelo Diretor da FGP, Massimo Marsili ou 

ainda por Luigi Viani, responsável relações exteriores. 

Dentre as visitas guiadas de carater extraordinário citamos inclusive as visitas 

realizadas cada dia 18 de maio para celebração do Dia Internacional dos Museus, e as 

visitas realizadas no fim de agosto para a chamada Notte Bianca. Nestas datas ocorrem 

vistas guiadas noturnas, que também são realizadas pelo diretor Massimo Marsili.  

 

Figura 49: Massimo Marsili recebe o Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella  

 



 
 

 

133 

No capítulo a seguir, elencaremos as atividades didáticas, que assim como as 

visitas guiadas, fazem parte das atividades por nós realizadas durante o EC.  

 

 

 

2. Experiência nos serviços educativos do Museo Casa Natale 

Giacomo Puccini 

2.1. Atividades didáticas em Museus 

Já no prefácio da segunda edição da obra  Interpreting our Heritage113 de 1967, 

nos deparamos com a seguinte afirmação: “it has come to be realized that in our modern 

complex world, the formal education of youth in schools and colleges is not enough”. 

Não podemos dizer que muita coisa tenha sido modificada desde então. A educação 

formal ainda carece de elementos que despertem potencialidades nos jovens 

estudantes. Por educação formal, nos apoiarmos na definição internacional 

disponibilizada pela UNESCO através do International Bureau of Education114, ou seja 

“education that is institutionalized, intentional and planned through public 

organizations and recognized private bodies – in their totality – constitute the formal 

education system of a country.” 

Sendo assim, ao longo deste capítulo apresentaremos as atividades didáticas 

realizadas durante o estágio curricular e, em seguida, procuramos analisar o 

desenvolvimento do aprendizado infantil de crianças já inseridas em ambiente escolar, 

                                                        

113 TILDEN, Freeman (1977) – Interpreting Our Heritage. Chapel Hill: The University of North Carolina 
Press, 1977. 
114  Disponível para consulta em: http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-
terminology/f/formal-education  [acedido em 13/05/2020] 



 
 

 

134 

entre os 6 e os 12 anos de idade115, e a necessidade de estímulos diversos dos 

tradicionais e condicionantes utilizados atualmente na maior parte das escolas. 

Abordaremos ainda novas propostas pedagógicas, como a pedagogia Waldorf e o 

método Montessori, que visam romper com o esquema tradicional de ensino, ou como 

define Paulo Freire, o ensino bancário116.  

Isto posto, defenderemos a realização de atividades didáticas em espaços da 

cultura para uma formação mais ampla e humana, tendo em vista os Relatórios E. Faure 

(1972) e J. Delors (1996) e por fim o programa de Educação para o século XXI, os novos 

saberes sugeridos por E. Morin, todos de iniciativa da UNESCO. 

Falamos então da necessidade de potencialização de instrumentos intelectuais 

inerentes a cada criança, que podem ser melhor estimulados através das atividades de 

educação não formal em espaços da cultura.  

 

2.1.1. Educação formal x Educação não formal 

O conceito de educação não formal está cada vez mais presente nos dias atuais, 

no entanto, por vezes encontramos uma definição confusa do conceito, que pode gerar 

enganos. De acordo com Gohn, a educação não formal “designa um processo de várias 

dimensões como a aprendizagem de habilidades e/ou potencialidades; a aprendizagem 

e o exercício de práticas que capacitem o indivíduo”117. De modo geral, essas práticas 

são realizadas fora do ambiente escolar, em momentos de socialização em que uma ou 

mais experiências são compartilhadas de modo intencional e com uma finalidade 

objetiva. 

Se os espaços se alteram, também se alteram os mediadores deste processo, 

assim como os contextos de execução e implementação. Se dentro da educação formal, 

                                                        

115 De acordo com os planos de desenvolvimento definidos por M. Montessori, equivale ao segundo 
plano do desenvolvimeto, dos 6 aos 12 anos. Este recorte se baseia também na faixa etária de crianças 
que frequentam o ciclo primário do ensino. 
116 BEISIEGEL, C. Paulo Freire. Coleção Educadores, MEC. Editora Massangana. Recife, 2010. p.84 
117 GOHN, Maria da Glória (2006). Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas 
colegiadas nas escolas.  
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em instituições de ensino e escolas tradicionais, o mediador é o professor, já na 

educação não formal este agente é o outro social. Não é necessária uma formação 

específica e sim um interesse em transmitir intencionalmente algum conhecimento: “há 

na educação não formal uma intencionalidade na ação, no ato de participar, de 

aprender e de transmitir ou trocar saberes118”.  

Encontramos nas palavras de Gohn119 uma análise precisa sobre a educação 

formal, informal e não formal:  

 

“Na educação formal, entre outros objetivos destacam-se os relativos ao ensino 

de conteúdos historicamente sistematizados, normatizados por lei dentre os 

quais destacam-se o de formar um indivíduo um cidadão ativo, desenvolver 

habilidades e competências várias, desenvolver a criatividade, percepção, 

motricidade, etc. A educação informal socializa os indivíduos, desenvolve 

hábitos, atitudes, comportamentos, modos de pensar e de se expressar no uso 

da linguagem, segundo valores e crenças de grupos que se frequenta ou 

pertence, desde o nascimento. Trata-se do processo de socialização dos 

indivíduos. A educação não formal capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos 

do mundo no mundo. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre o 

mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais. Seus objetivos não são 

dados à priori, eles se constroem no processo interativo gerando um processo 

educativo”.  

 

Logo, encontramos na educação não formal os elementos que propiciam as 

atividades culturais fora do ambiente escolar tradicional, revelando-se assim um terreno 

fértil para as atividades educativas relacionadas com o património cultural. 

                                                        

118 Ibidem 
119 Ibidem. p. 29. 
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A publicação UNESCO, Repensar a Educacão120 (2016), ressalta a importância das 

outras formas de educação: “há um movimento de instituições educacionais tradicionais 

em direção a panoramas mistos, diversos e complexos de aprendizagem, em que 

aprendizagem formal, não formal e informal ocorrem por meio de diversas instituições 

educacionais e outros provedores”. 

Tendo em vista as vastas possibilidades para a promoção de atividade da 

educação não formal, encontramos nos museus a plasticidade necessária para abrigar 

esse tipo de iniciativa, ou segundo Weil121, “museum itself - a highly adaptable 

instrument that can be employed for a wide range of purposes”.  Isto posto, defendemos 

a utilização dos espaços da cultura como local mais que propício para o desenvolvimento 

de atividades de educação não formal. Trataremos desta questão no subcapítulo a 

seguir.  

 

2.2. Atividades didáticas Museo Casa Natale Giacomo Puccini 

Optamos por apresentar aqui as atividades didáticas que já encontramos 

implementadas e que desempenhamos ao longo do período do estágio. As atividades 

foram disponibilizadas pela FGP para o ano letivo 2017/2018. 

Antes de tudo é importante definir as categorias ou níveis de ensino utilizados em Itália: 

• Ensino Primário –  dos 6 aos 10 anos de idade 

• Ensino Secundário – dos 11 aos 14 anos de idade 

• Ensino Secundário de II grau – dos 14 aos 19 anos (Liceus, pré-universitário) 

O projeto didático idealizado e disponibilizado pela Fondazione Giacomo Puccini 

                                                        

120 UNESCO. Repensar a educação: rumo a um bem comum mundial? Brasília. 2016. Publicação em linha  
disponível para consulta em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244670   
[acedido em 28/06/2020] 
121 WEIL, Stephen E. (1999). From Being about Something to Being for Somebody: The Ongoing 
Transformation of the America Museum. Daedalus, Vol. 128, nº 3, The MIT Press, 1999. pp.229-258. 
p.231 
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intitula-se Puccini a scuola e tem a finalidade de aproximar os jovens estudantes ao 

compositor Giacomo Puccini através da sua história de vida e obras realizadas.  

Certamente que a ópera lírica não consta entre os gêneros musicais mais 

escutados pelos jovens nos dias atuais. Este projeto assume então o desafio de estimular 

as ações didáticas formais e não formais, sensibilizando à importância da lírica italiana 

como patrimônio cultural do país. Para o ano de 2017/2018 foram apresentadas sete 

atividades, das quais cinco de inteira curadoria por parte da equipe didática do MCNGP. 

As outras duas atividades foram realizadas por profissionais privados que não integram 

o quadro de funcionários do MCNGP. Além das atividades, foram oferecidas visitas 

guiadas para escolas de qualquer nível ou grau. O conteúdo da visita guiada vem 

adequado ao projeto escolhido pelos professores no formulário de solicitação de 

agendamento, e pode ser oferecido em um dos cindo idiomas (italiano, inglês, francês, 

espanhol ou português).  

Lembramos que as visitas guiadas de carácter didático assumem uma 

apresentação menos formal e os alunos visitadores são convidados a participar 

ativamente, seja com perguntas ou ainda comentários que podem enriquecer a 

experiência compartilhada. Sugerimos que para alunos da escola primária, as visitas 

guiadas, não durem mais do que 20/25 minutos. 
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Figura 50: laboratório após visita guiada para escola primária em abril de 2018.  
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Figura 51: laboratório após visita guiada para escola primária, abril de 2018. 

 

Para aderir aos projetos, as escolas devem encaminhar um formulário 

preenchido com os dados relativos à escola, classe, número de alunos, atividade 

escolhida além de data e horário disponibilizados para a atividade. Lembramos que 

todas as atividades compreendem visita guiada ao MCNGP e que é orientada de acordo 

com a atividade em questão. Comumente são realizadas atividades didáticas em língua 

inglesa, inclusive para escolas bilíngues, de modo que os estudantes possam explorar 

capacidades linguísticas em um segundo idioma já que resulta, como mínimo, em um 

incremento do vocabulário.  

A seguir, elencaremos as atividades didáticas com nível escolar condizente 

seguidas de uma breve descrição. 
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2.2.1. Atividades didáticas ano 2017/2018 

Io gioco con Giacomo. Nella sua casa cerco, indovino, disegno e coloro.  

O percurso é aconselhado para alunos do ensino primário (6-10 anos de idade). 

Esta atividade, que pode ser traduzida como “jogando com Giacomo. Na sua 

casa, busco, adivinho, desenho e pinto”, é realizada dentro do MCNGP ao longo do 

percurso de visita guiada. Cada criança participante recebe um pequeno livro de 

atividades (fig.X) que são realizadas durante a visita à casa do Maestro. Casa sala da casa 

contém sua respectiva página de atividades e desde modo os pequenos visitantes 

podem interagir de forma ativa durante todo o itinerário de visita pela casa. A parte final 

é realizada dentro da video room, e neste momento, convidamos os participantes a 

escreverem um texto, poema ou ainda um desenho para Giacomo Puccini. A criação é 

de temática livre, e serve como um momento de reflexão e output da experiência 

vivenciada. 
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Figura 52: Livro atividades “Io gioco com Giacomo”, MCNGP. 
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Guida per um giorno 

Para escolas secundárias de primeiro e segundo graus (11-14 / 14-19 anos de 

idade). 

Nesta atividade os alunos serão os guias do museu por um dia. O percurso prevê 

uma série de encontros a fim que os alunos se preparem para receber os visitantes do 

museu por um fim de semana. No primeiro encontro os alunos participam da visita 

guiada e tomam apontamentos que poderão contribuir para uma pesquisa futura. Em 

seguida, recebem um guião com os elementos da visita guiada e uma bibliografia 

sugerida. O guião foi elaborado pelos funcionários do MCNGP e consiste em um texto 

com informações à respeito de cada ambiente do MCNGP. Se aproxima ao modelo de 

visita guiada utilizado pelos funcionários, porém de forma resumida.  

 O segundo encontro ocorre depois que os alunos já tenham estudado em sala 

de aula e com os professores o material disponibilizado pela equipe do MCNGP. Desta 

forma, a segunda visita guiada é muito mais participativa uma vez que os estudantes 

apresentam dúvidas e começam a familiarizar-se com o ambiente. Cada aluno dedica-

se exclusivamente à um ambiente do MCNGP. Ao todo são realizadas três visitas guiadas 

com a equipe do museu e, em seguida, será agendada a visita guiada realizada pelos 

alunos. Este projeto é muito procurado pelas escolas com formação no âmbito de 

hotelaria e turismo e também pode ser oferecido nos quatro idiomas disponibilizados 

pelo MCNGP. Ao final do projeto, os alunos recebem um certificado de participação.  

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 

Figura 53: “Guida per un giorno”. Alunos do curso de turismo, escola secundária de II grau.  
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Figura 54: “Guida per un giorno”. Alunos do curso de turismo, escola secundária de II grau.  

 

 

Storie a finale aperto 

Para escolas secundárias de primeiro grau (11-14 anos de idade). 

Baseada na ópera La Fanciulla del West, os alunos são convidados a criar a 

sequencia da trama. A criação é muito rica e conta com a parte artística, cenografia e 

figurino, bem como literária com a composição de um texto narrando a sequência dos 

acontecimentos. A atividade tem início com uma visita guiada ao MCNGP e continua na 

video room onde os estudantes são divididos em grupos e podem decidir se trabalhar 

com a parte artística ou literária ou ainda ambas.  
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Figura 55: atividade “Storie a finale aperto” 

 

 

 

Come nasce un’opera   

O percurso é indicado para alunos do III ano da escola secundária de primeiro 

grau e alunos de todas as classes da escola secundária de segundo grau (14-19 anos de 

idade). 

Atividade que deve estar associada a uma das óperas de Giacomo Puccini. No 

ano em questão, foi explorada La Fanciulla del West. Esta atividade é realizada em dois 

encontros: o primeiro prevê um enfoque específico seguido de análise da trama, libretto 

e personagens, bem como atividade de estudo das principais arias da ópera. Ou seja, o 
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primeiro encontro concentra-se na parte literário-musical da composição. O segundo 

encontro é dedicado à parte visual, cenografia, figurino e allestimento.  

 

 

 

 

Figura 56: atividade “Come nasce un’opera”  
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In giro per il mondo com l’opera. 

Para alunos da escola primária e alunos do primeiro ano da escola secundária de 

primeiro grau (11-14 anos de idade). 

A atividade convida à um giro ao redor do mundo, passando pelos lugares que 

constituiem cenários das óperas de Puccini: França com La Bohème, China com 

Turandot, Estados Unidos com La Fanciulla del West, etc. São abordadas as diferentes 

culturas de cada país, revelando características dos lugares onde a trama se apresenta. 

A atividade tem iníco no MCNGP com visita guiada e, em seguida, é desenvolvida a parte 

criativa na video room. Os estudantes são divididos em grupos, sendo que cada um dos 

grupos recebe um envelope surpresa alusivo a uma das óperas do compositor. No 

envelope encontram imagens, recortes, tecidos que serão utilizados na criação de 

ambientes (cenográficos ou não) e que representem a atmosfera do lugar onde a 

composição se desenrola. As técnicas utilizadas são livres e passam da colagem ao 

desenho ou pintura. A inspiração parte da visita guiada ao MCNGP e apresentação com 

imagens e exercício de escuta de árias do compositor, realizados na video room. 
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Figura 57: Preparação atividade “In giro per il mondo con l’opera” 

 

Figura 58: : video room preparada para a atividade “In giro per il mondo con l’opera” 
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Figura 59: “In giro per il mondo con l’opera”, Gianni Schicchi e Florença 
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2.3. Desenvolvimento infantil – habilidades cognitivas e 

criatividade 

Neste subcapítulo, procuramos apresentar, ainda que brevemente, o processo 

de aprendizado infantil. Como já citado anteriormente, a educação não formal não exige 

que o “educador” tenha uma formação específica para ser capaz de desenvolver ou 

colocar em prática as atividades. Contudo, o sucesso de uma atividade didática não 

formal depende também de uma justa adequação entre o público e a proposta. Neste 

sentido é importante avaliar se a atividade será de interesse do público e, mais ainda, 

se a atividade cumprirá realmente com o objetivo idealizado. No caso de atividades 

didáticas para crianças, consideramos que seria relevante apresentar um resumo do 

funcionamento do processo cognitivo, e como é possível ativar áreas do conhecimento 

através de atividades lúdicas. Certamente que se trata de um tema complexo, que por 

si só exigiria um estudo aprofundado, mas acreditamos que abordando alguns conceitos 

chave, podemos contribuir para uma compreensão inicial sobre o tema.  

Sabemos que o período escolar é uma fase essencial no desenvolvimento 

infantil. É ao longo do período escolar que a criança entra em contato com um sistema 

de conhecimento científico, mudando então, de uma vez por todas, o seu modo de 

pensar. Na escola a criança desenvolve a autonomia e inicia a explorar diferentes 

campos do conhecimento com suporte dos professores. Suas experiências são 

compartilhadas com colegas da mesma faixa etária, enriquecendo assim o cenário das 

relações sociais até então limitado ao ambiente familiar. A prática pedagógica se mostra 

um fator essencial para o desenvolvimento infantil. Cada escola assume regras sociais 

de acordo com a comunidade em que está inserida, tornando-se um micro espaço de 

representação do meio social.  

Para embasar nosso estudo, encontramos em Vygotsky fundamentos essenciais 

para a abordagem deste tema, sendo os estudos deste autor sobre a psicologia do 

desenvolvimento um marco nos estudos do processo de aprendizado infantil. 

Diferentemente de Piaget, que destaca a origem biológica do desenvolvimento mental, 

Vygotsky nos fornece um estudo mais centrado na cultura e na interação social como 
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fatores do desenvolvimento mental. Valoriza a escola, o professor como mediador do 

processo de aprendizagem e a transmissão da informação. Para Vygostky, “todos os 

processos cognitivos humanos atravessaram uma evolução caracterizada da passagem 

de uma dimensão natural imediata a uma histórico cultural mediada”122.  

Assim, a escolha de Vygotsky vem ao encontro do tema que trataremos ao longo 

do capítulo, já que estuda como a sociabilidade humana, interação social, cultura e 

história contribuem para a construção das estruturas intelectuais humanas. Ou seja, 

uma concepção histórico-cultural do desenvolvimento do conhecimento. 

Segundo Vygotsky, “a educação não se resume à aquisição de um conjunto de 

informações; ela é uma das fontes de desenvolvimento e ela própria se define como o 

desenvolvimento artificial da criança. O papel essencial da educação é, pois, de 

assegurar seu desenvolvimento proporcionando-lhe os instrumentos, as técnicas 

interiores, as operações intelectuais123.” 

Sendo assim, o desenvolvimento infantil se dá de fora para dentro, através da 

imersão no mundo ao redor. Não se trata de um processo passivo e baseia-se nos 

estímulos exteriores, ou extrapsíquicos que, ao serem interiorizados, se transformam 

em ferramentas cognitivas intrapsíquicas.   

A brincadeira, ou o jogo de papéis, tem um papel indispensável no processo de 

desenvolvimento, já que através da imaginação e do jogo simbólico, a criança irá 

experimentar situações do funcionamento real do mundo adulto. Sendo assim, o jogo é 

um dos processos cognitivos que levam ao desenvolvimento, já que todos os elementos 

presentes no jogo (a ação no campo imaginário, a vontade espontânea, etc.) elevam o 

brincar a uma posição de destaque, sendo um eixo central do desenvolvimento 

infantil124. 

                                                        

122 VEGGETTI, Maria Serena. Vygotskij, Piaget, Bruner. Concezioni dello sviluppo. A cura di Olga Liverta 
Sempio. Rafaelli Cortina Editore. Milano, 1998. p. 51 
123 IVIC, Ivan (2010). Lev Semionovich Vygotsky. Org. Edgar Pereira Coelho. Recife: Fundação Joaquim 
Nabuco, Editora Massangana, 2010.  
124 VYGOTSKJ, Lev S. (2010)  Immaginazione e creatività nell’ettà infantile. Trad. Agostino Villa. Roma: 
Editori Reuniti University Press, 2010. p. 155. 
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  O processo cognitivo, ou segundo a definição de Vygotsky, a função psicológica 

superior, equivale ao que Piaget definiria como operações lógico-formais. Essas funções, 

se apresentam em um nível mais avançado do processo de desenvolvimento cognitivo 

e seriam integrados, e não somente, pela memória lógica; atenção voluntária; processos 

de dedução e conclusão. A ação do brincar é assim tão importante, que através dela, “a 

criança aprende a ter consciência das próprias ações, de que cada coisa tem um 

significado. A criação de uma situação fictícia do ponto de vista do desenvolvimento, 

pode ser considerada como o caminho que conduz ao desenvolvimento do pensamento 

abstrato125”, ou das funções psicológicas superiores.   

Um outro conceito importante elaborado por Vygostky será o de zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP) (fig.1), “esta zona é definida como a diferença 

(expressa em unidades de tempo) entre os desempenhos da criança por si própria e os 

desempenhos da mesma criança trabalhando em colaboração e com assistência de um 

adulto126”. Logo, este seria o ponto ideal a ser estimulado pelo educador, resultando no 

crescimento do conhecimento. Não atuar dentro da ZDP significa ou desestimular o 

aluno com atividades que o mesmo já realiza por si só e, por isto, não oferecem novos 

estímulos de aprendizado; ou por outro lado, levar a uma sensação de incapacidade e 

frustação ao apresentar atividades que estariam ainda, naquele momento, fora do 

alcance de realização por parte desta criança.  

Por fim, gostaríamos de recordar que “nada é livre das influências culturais, mas 

nem menos os indivíduos são simples espelhos da sua cultura. É a interação entre as 

duas coisas que dá uma marca comum ao pensamento individual e confere uma 

imprevisível riqueza ao modo de viver, de pensar e de sentir de cada cultura.”127 

 Os estudos de Vygostky acabaram por influenciar um outro nome de relevo no 

horizonte da educação: Jerome Bruner (1915-2016). Bruner foi professor na 

                                                        

125 VYGOTSKJ, Lev S. (2010)  Immaginazione e creatività nell’ettà infantile. Trad. Agostino Villa. Roma: 
Editori Reuniti University Press, 2010. p. 157. 
126 IVIC, Ivan (2010). Lev Semionovich Vygotsky. Org. Edgar Pereira Coelho. Recife: Fundação Joaquim 
Nabuco, Editora Massangana, 2010. p. 32 
127 Bruner, Jerome. La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola. Traduzione dall’inglese di 
Lucia Cornalba.  Giangiacomo Feltrinelli Editore. Milano, 2017. 
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Universidade de Harvard e contribuiu com numerosas pesquisas para os estudos do 

desenvolvimento cognitivo em crianças. Os estudos de Bruner mudaram ainda a direção 

dos estudos sobre aprendizado que até então contavam com uma forte presença do 

behavorism128. Além disso, o autor participa do movimento denominado New Look in 

Perception que buscava, por meio de experimentos científicos, defender que o processo 

de perceção não é imediato, mas ao invés, conta com a “influência dos modelos mentais 

e das representações do mundo possuídas pelos sujeitos na construção e interpretação 

da realidade externa.”129 

 

 

 

                                                        

128 Departamento de Pscicologia Universidade de Havard. Disponível para consulta em: 
https://psychology.fas.harvard.edu/people/jerome-bruner [acedido em 31/05/2020] 
129 GROPPO, M.; SCARATTI, G.; ORNAGHI, V. Il primo Bruner.Vygostkyj, Piaget, Bruner. Concezione dello 
sviluppo. A cura di Olga Liverta Sempio. Raffaello Cortina Editore, Milano. 2019. p. 239. 



154 

 

Figura 60: Ilustração zona de desenvolvimento proximal  
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2.4. UNESCO, Educação para o século XXI e os quatro pilares da 

Educação 

Encontramos entre o final dos Oitocentos e início dos Novecentos, um período 

fundamental para a cenário educativo como conhecemos hoje. É neste período que a 

pedagogia é reconhecida como ciência, a ciência da educação.  

Contemporaneamente, dois importantes nomes da pedagogia moderna se 

revelavam: John Dewey (1859-1952) nos Estados Unidos e Maria Montessori (1870-

1952) em Itália. Ambos os contributos foram fundamentais para a concepção de um 

novo sentindo do “educar”. 

Diante as novas luzes, a UNESCO, também lança seus contributos questionando 

as habilidades e competências que deveriam ser explorados na educação. Dois relatórios 

farão história neste processo, o Relatório Faure (1972)130 e o Relatório Delors (1996) 131.  

O Relatório Edgar Faure (1972) tem início em 1971, sete anos após a fundação da 

UNESCO, e surge como instrumento de combate à crise na educação: número elevado 

de analfabetos, crianças sem escola e ainda analfabetismo funcional. Como uma das 

primeiras iniciativas da UNESCO, o Relatório é um divisor de águas do pensamento 

educacional, embasado em premissas como a diversidade cultural; solidariedade; 

direito a cada um de construir o próprio futuro; a expansão integral das pessoas e por 

fim uma educação formadora ao longo de toda a vida (lifelong education). Sobre o 

Relatório, H. Janne132 observa: 

                                                        

130 FAURE, E. et al. Fundamentos da nova educacao. UNESCO, Brasília, 2000.  
Disponível para consulta em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000129766 
[Acedido em 02/05/2020] 
131 DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir, relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 
sobre Educação para o século XXI. UNESCO, 2010.  
Disponível para consulta em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_por 
[Acedido em 02/05/2020]  
132 JANNE, H. apud . Fundamentos da nova educacao. UNESCO, Brasília, 2000. p. 15. 
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“A educação nesta perspectiva, constituirá amanhã um conjunto coordenado, 

cujos setores serão estruturalmente integrados; será universalizada e contínua; do 

ponto de vista de pessoas, total e criativa: por consequência individual e 

autodirigida. Será o suporte e o animador da cultura, tanto como o motor da 

promoção profissional. É esta a revolução cultural do nosso tempo.” 

 

Passando para o segundo Relatório, no capítulo intitulado “A Educação ou a 

utopia necessária”, Jacques Delors aborda dois conceitos em ampla evidencia no campo 

educativo nos dias atuais, nomeadamente o conceito de educação para a vida (já 

presente no relatório Faure), ou seja, um aprendizado contínuo de modo que “cada um 

seja, alternadamente, professor e aluno”; e os chamados quatro pilares da educação, 

lembrando que parte dos saberes para o novo século concentram-se em habilidades não 

cognitivas, tendo em conta uma formação mais humanizada e centrada nas relações 

sociais. Assim, encontramos “os quatro pilares” da Educação para o séc. XXI: aprender a 

pensar; aprender a fazer; aprender a ser e aprender a conviver. Analisando os quatro 

saberes pudemos relacionar dois saberes com a parte cognitiva, ou seja, o pensar e o 

fazer como funções desempenhadas pelo sistema cognitivo; e dois saberes que não se 

baseiam exclusivamente no desenvolvimento cognitivo pessoal, mas ao invés centram-

se na capacidade individual de relacionamento com o mundo ao redor:  

 

                                                        

Disponível para consulta em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000129766  [acedido em 
28/06/2020] 
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Figura 61: esquema capacidades cognitivas e relações sociais.  

 

 

Assim sendo, associamos os dois primeiros saberes (capacidades cognitivas) aos 

conteúdos apresentados e elaborados dentro da educação formal; ou seja: o aprender 

a pensar e a fazer já vem sido trabalhado pelas escolas, que se concentram exatamente 

no aprendizado das disciplinas tradicionais. Chegamos então ao ponto central da 

discussão: quando e como podem ser trabalhadas as demais habilidades? Ressaltamos 

mais uma vez, que, acreditamos que as artes desenvolvam um papel crucial nesta 

questão. Os espaços de cultura e, as atividades didáticas de caráter não formal, 

oferecidas por estes espaços, se adequam precisamente à necessidade atual de uma 

educação que aprecia (e talvez mais do que isto, necessite) de uma prática voltada para 

uma melhor convivência planetária. 

Segundo Delors, aprender a conviver é uma das chaves para uma Humanidade 

consciente e preparada para os desafios do novo século: 

 

“Desenvolvendo o conhecimento a respeito dos outros de sua história, tradições 

e espiritualidade. E a partir daí, criar um novo espírito que, graças precisamente 

a essa percepção de nossa crescente interdependência, graças a uma análise 

compartilhada dos riscos e desafios do futuro, conduza a realização de projetos 

• aprender a pensar
• aprender a fazer

Capacidades cognitivas

"Eu"

• aprender a ser
• aprender a conviver

Relações sociais

"O eu com os outros"
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comuns ou, então, a uma gestão inteligente e apaziguadora dos inevitáveis 

conflitos.”133 

 

2.4.1. Educação formal e modelos pedagógicos 

Reconhecemos que muitas instituições de ensino acabam por funcionar como 

um espaço de educação em massa, sem conseguir valorizar o potencial individual de 

cada aluno. É claro que um trabalho individualizado, realizados pelos professores para 

cada aluno, requer um tempo e uma atenção que não correspondem à realidade do 

sistema escolar atual, contudo o preço que se paga com a massificação do ensino é o 

“aprendizado” através da reprodução, já que é o modo mais eficaz de ensinar ao mesmo 

tempo o maior número possível de alunos. Este sistema de aprendizado é mecânico, 

com grandes chances de levar ao desinteresse e condenado ao fracasso duas vezes: 

fracassa o ambiente escolar como agente estimulador do potencial humano e fracassa 

o aluno que, consequentemente, encontrará dificuldades em sua futura vida estudantil 

ou profissional devido à formação precária.  Vygotsky, em uma análise crítica sobre o 

sistema escolar, acreditava que “a escola não ensina sempre sistemas de conhecimento, 

mas, frequentemente sobrecarrega os alunos com fatos isolados e desprovidos de 

sentido; os conteúdos escolares não comportam nem instrumentos nem técnicas 

intelectuais e, muitas vezes, não há, na escola, interações sociais capazes de construir 

saberes”.134 Ou podemos ainda nos apoiar nas palavras de Morin.  Segundo o autor, “são 

necessárias novas práticas pedagógicas para uma educação transformadora que esteja 

                                                        

133 DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir, relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 
sobre Educação para o século XXI. UNESCO, 2010. p. 13 
Disponível para consulta em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_por [acedido em 
28/06/2020]  
 
134 IVIC, Ivan (2010). Lev Semionovich Vygotsky. Org. Edgar Pereira Coelho. Recife: Fundação Joaquim 
Nabuco, Editora Massangana, 2010. p. 131. 
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centrada na condição humana, no desenvolvimento da compreensão, da sensibilidade 

e da ética.”135 

Além disso, a escola, quando não interessada ou preparada em despertar as 

potencialidades inerentes à cada indivíduo, por fim “concretiza, no cotidiano, a função 

reprodutora das relações de dominação vigentes na sociedade.136 ”  

Por outro lado, existem hoje escolas que adotam metodologias diferenciadas 

como a Escola da Ponte, localizada no concelho de Santo Tirso, Porto, que desenvolve 

práticas educativas que se afastam do modelo tradicional. O projeto da escola se baseia 

em valores como solidariedade e democracia. De acordo com a página web da escola, 

“esta escola pões em prática uma filosofia inclusiva e cooperativa[...] todos precisamos 

de aprender e todos podemos aprender uns com os outros”137.  

De referir ainda a pedagogia Waldorf138, baseada na antroposofia, que procura 

fornecer condições para que cada indivíduo explore e desenvolva o seu potencial 

visando formar pessoas livres, sensíveis e criativas.  

Já o método Montessori139 reforça a independência da criança no processo de 

aprendizado através de uma pedagogia fundada na observação: a criança constrói o seu 

mundo.  

Há, portanto, uma necessidade de repensar os modelos educativos tradicionais 

frente às grandes mudanças do mundo atual, baseando-se cada vez mais “em uma visão 

humanista da educação e do desenvolvimento com base nos princípios de respeito pela 

vida e dignidade humanas, igualdade de direitos, justiça social, diversidade cultural, 

                                                        

135 MORIN, Edgar (2013). Os Sete Saberes Necessários à educação do Futuro. Trad. Catarina Eleonora F. 
Silva, Jeanne Sawaya. São Paulo: Cortez Editora; Brasília: UNESCO, (2013). [livro eletrônico/ formato 
Kindle] 
136 AQUINO, Júlio Gropa; REGO, Teresa Cristina (2014). Bordieu Pensa a Educação. A escola e a miséria 
do mundo. São Paulo. [livro eletrônico; formato Kindle] 
137 Disponível para consulta em: : http://www.escoladaponte.pt/o-projeto/ [acedido em 05/05/2020] 
138 Federação da Escolas Waldorf no Brasil Disponível em:   http://abmanacional.com.br/sites-de-
interesse/associacoes,escolas/federacao-das-escolas-waldorf-no-brasil/  
[acedido em 05/05/2020] 
139 Lar Montessori. Disponível em: https://larmontessori.com/o-
metodo/#A_Crianca_no_Metodo_Montessori [acedido em 05/05/2020] 



160 

solidariedade internacional e responsabilidade compartilhada, com vistas a construir um 

futuro sustentável”140.  

Será Bordieu (1930-2002) a formular o conceito de “capital cultural”, que, 

segundo o autor, é uma forma de compreender as desigualdades de desempenho 

escolar em crianças com origens sociais diversas. Sendo assim, o capital cultural é o 

conjunto de ensinamentos que a criança herda graças ao seu espaço social: uma criança 

que vive em um espaço de miséria, cujos pais não puderam se dedicar aos estudos, não 

terá o mesmo conjunto de informações à sua disposição que uma criança criada em um 

contexto de classe média e filha de professores universitários. Cada uma adquirirá 

conhecimentos e habilidades diferentes. Esse déficit muitas vezes é mal interpretado 

nas escolas, e acaba sendo interpretado como desigualdade de inteligência, potencial, 

aptidão ou ainda mérito. Desta maneira, a escola ressalta “as desigualdades que têm 

origem nas posições ocupadas pelos indivíduos no espaço social [...] justamente por 

privilegiar a cultura dominante ao valorizar relações com os conhecimentos associados 

aos padrões de elite”141.  

Contudo, não pretendemos apontar somente os problemas do sistema de 

ensino. Ao invés, acreditamos que as atividades realizadas em espaços da cultura, 

podem ser grandes aliados do ensino formal, podendo ampliar significativamente o 

despertar de um potencial adormecido pelas práticas tradicionais. Segundo Delors142, 

“nada pode substituir o sistema formal de educação que, a cada um, garante a iniciação 

às mais diversas disciplinas do conhecimento.”  

Além disso, consideramos os contatos com as diversas formas e expressões de 

arte e cultura fundamentais para o desenvolvimento humano em tempos de uma 

                                                        

140 UNESCO. Repensar a educação: rumo a um bem comum mundial? Brasília. 2016. Publicação em linha  
disponível para consulta em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244670 [acedido em 
28/06/2020] 
141 AQUINO, Júlio Gropa; REGO, Teresa Cristina (2014). Bordieu Pensa a Educação. A escola e a miséria 
do mundo. São Paulo. [livro eletrônico; formato Kindle] 
142 DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir, relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 
sobre Educação para o século XXI. UNESCO, 2010. p. 12 
Disponível para consulta em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_por 
[Acedido em 02/05/2020] 
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acelerada evolução tecnológica. Gerar conhecimentos, sensibilizar através de várias 

formas de arte, pode ser a saída para as futuras gerações que cada dia mais vivem, 

citando Bauman, a fluidez das relações e das experiências pessoais. Como capacitações 

necessárias para século XXI, a UNESCO lista competências como interpersonal, 

intercultural and social competences and cultural expression143 como fundamentais para 

a vida na sociedade contemporânea.  

 

Em 2010, no Brasil, na cidade de Fortaleza, foi realizada a Conferência 

Internacional sobre os Sete Saberes Necessário à Educação do Presente144, com base na 

obra de E. Morin, Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro145. Desta 

Conferência surgiram algumas importantes observações, como por exemplo de que “a 

humanidade precisa de mentes mais abertas, escutas mais sensíveis, pessoas 

responsáveis e comprometidas com a transformação de si e do mundo146”. Para que tais 

mudanças aconteçam, é necessário pensar em um sistema escolar capaz de uma 

formação mais ampla e humana. Ainda E. Morin, na obra intitulada Os sete saberes 

necessários à educação do futuro, sobre ensinar a condição humana observa: 

 

“o ser humano é, a um só tempo, físico, biológico, psíquico, cultural, social e 

histórico. Esta unidade complexa da natureza humana é totalmente 

desintegrada na educação por meio das disciplinas, tendo-se tornado impossível 

                                                        

143 Disponível para consulta em: : http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-
terminology/k/key-competencescompetencies-or-skills [acedido em 13/05/2020] 
 
144 Evento realizado pela UNESCO em parceria com a Universidade Estadual do Ceará e a Universidade 
Católica de Brasília. Consulta disponível em: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-
office/single-view/news/edgar_morin_opens_international_conference_on_education_in_f/  
[último acesso em 22/04/2020]  
145 MORIN, Edgar (2013). Os Sete Saberes Necessários à educação do Futuro. Trad. Catarina Eleonora F. 
Silva, Jeanne Sawaya. São Paulo: Cortez Editora; Brasília: UNESCO, (2013). [livro eletrônico/ formato 
Kindle] 
146 MORIN, Edgar (2013). Os Sete Saberes Necessários à educação do Futuro. Trad. Catarina Eleonora F. 
Silva, Jeanne Sawaya. São Paulo: Cortez Editora; Brasília: UNESCO, (2013). [livro eletrônico/ formato 
Kindle] 
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aprender o que significa ser humano. É preciso restaurá-la, de modo que cada 

um, onde quer que se encontre, tome conhecimento e consciência, ao mesmo 

tempo, de sua identidade complexa e de sua identidade comum a todos os 

outros humanos.”147  

 

 

Como exemplo de iniciativas que buscam fornecer aos professores informações 

atuais e pertinentes, encontramos em Portugal, a Direção Geral de Educação (DGE), que 

organiza Webinars desenvolvidos para a comunidade escolar abordando questões 

contemporâneas e relevantes para a educação148. Novos conteúdos são disponibilizados 

semanalmente e, segundo informações do site, conta com especialistas de áreas 

temáticas de interesse para as escolas, assim como a de professores que prestam o seu 

testemunho em experiências inovadoras. Este modelo é ainda uma oportunidade para 

os profissionais em termos de conhecimentos digitais, cada vez mais necessários.  

 

2.4.2. Espaços da cultura como Espaços Educadores 

Se por um lado as escolas devem pensar em novas atividades, mais interessantes 

para os alunos, os museus e espaços de cultura já iniciaram a repensar o seu público 

alvo e suas funções. Iniciativas que busquem aproximar as duas instituições (escolas e 

espaços da cultura) podem render excelentes frutos, uma vez que vêm ao encontro das 

necessidades de ambas instituições. Para isto, contudo, é preciso não apenas boa 

vontade das partes, mas primeiramente que essas iniciativas se encontrem 

devidamente respaldadas e asseguradas legalmente. Por este motivo, no capítulo 

anterior, analisamos o enquadramento legal dos países, Itália e Portugal, para verificar 

                                                        

147 MORIN, Edgar (2013). Os Sete Saberes Necessários à educação do Futuro. Trad. Catarina Eleonora F. 
Silva, Jeanne Sawaya. São Paulo: Cortez Editora; Brasília: UNESCO, (2013). [livro eletrônico/ formato 
Kindle] 
 
148 Disponível em: https://webinars.dge.mec.pt [acedido em 05/05/2020] 
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a existência de artigos e leis que permitam, e mais do que isto, estimulem o 

desenvolvimento de tais atividades.  

Retomando a mudança realizada pelos museus, encontramos em um artigo 

intitulado From Being about Something to Being for Somebody: The Ongoing 

Transformation of the America Museum149,  de StephenWeil, um guia para 

transformações realizadas pelos museus dos Estados Unidos ao longo da segunda 

metade do século XX. Essas transformações surgem com a necessidade dos museus em 

acompanhar as mudanças em busca de um novo foco: os museus passam de espaços 

interessados apenas em sua coleção, para espaços que reconhecem e incorporam sua 

função social. Ou seja, podemos dizer, que partiam de um modo operativo centrado em 

regras e objetos e passam a valorizar o seu papel educativo dentro da comunidade. 

Trata-se de um novo modelo de pensamento, que Weil descreve como uma evolução 

dos museus, “the museum evolution from a collection-based organization to a more 

educationally focused one150”. 

A mesma necessidade de mudança repercutiu-se do outro lado do oceano: “de 

1960 a 1980, as democracias da Europa Ocidental implementaram reformas 

educacionais que buscaram revisar a função social dos museus e exposições”151. Esse 

movimento que apresentava uma “nova museologia” redirecionava a função dos 

espaços museológicos:  

 

“An emerging new museum model – a transformed and redirected institution 

that can through its public-service orientation, use its very special competencies 

in dealing with objects to contribute positively to the quality of individual human 

                                                        

149 WEIL, Stephen E. (1999). From Being about Something to Being for Somebody: The Ongoing 
Transformation of the America Museum. Daedalus, Vol. 128, nº 3, The MIT Press, 1999. pp.229-258 
150 WEIL, Stephen E. (1999). From Being about Something to Being for Somebody: The Ongoing 
Transformation of the America Museum. Daedalus, Vol. 128, nº 3, The MIT Press, 1999. pp.229-258. p. 
230 
151 Mörsch, Carmen. Numa encruzilhada de quatro discurso. Mediação e educação na documenta 12: 
entre Afirmação, Reprodução, Desconstrução e Transformação. Documenta 12, nº 6. 2016. (pp. 1- 32) p. 
13. 
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lives and to enhance the well-being of human communities […] so multifarious 

are the potential outcomes of witch this emerging museum is capable that to be 

a more specific than “quality of life” or communal well-being would be 

unnecessarily exclusive”.152 

 

Interessante ressaltar que Morsch se utiliza do mesmo filósofo citado por nós 

anteriormente para fundamentar a necessidade de renovação do modelo utilizado pelos 

museus ao longo da primeira metade do século XX. Segundo Morsch, “Bordieu 

apresenta uma análise das instituições culturais como mecanismos sociais de distinção 

e das inclusões e exclusões que geram”153, ou seja, ambas as intuições que abordamos 

neste capítulo apresentam um modus operandi que muitas vezes acaba mais por 

segregar do que por agregar. Consciente da problemática existente, na publicação 

Contemporary Curating and Museum Education154, Sachs acrescenta:  

 

“The insights of critical museology give rise to the demand to transform the 

museum into an arena of political action, in which conflicts can be made visible 

and worked through. In practice, the task for the museum is to be more 

permeable to the outside world, to no longer (solely) conceive of the public as 

precisely measurable in their needs for consumption and to seek to efficiently 

serve those needs, but rather, on the basis of dialogue, to address potential users 

who are motivated by the content of the museum, and to transform itself so as 

to enable a process of co-criation.”  

                                                        

152 WEIL, Stephen E. (1999). From Being about Something to Being for Somebody: The Ongoing 
Transformation of the America Museum. Daedalus, Vol. 128, nº 3, The MIT Press, 1999. pp.229-258.p. 
231 
 
153 Mörsch, Carmen. Numa encruzilhada de quatro discurso. Mediação e educação na documenta 12: 
entre Afirmação, Reprodução, Desconstrução e Transformação. Documenta 12, nº 6. 2016. (pp. 1- 32) p. 
13. 
154 Mõrsch, Carmen; Sachs, Angeli; Sieber, Thomas. Contemporary Curating and Museum 
Education.Zurich University of the Art Cultural Analysis.2017 p. 15 
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2.5. Outras atividades complementares ao estágio: o bookshop e 

a bilheteria 

As atividades desenvolvidas no Bookshop são diversas e vão desde a venda de 

bilhetes, até gestão de reservas e recepção de grandes grupos e convidados. 

 Claramente, esta parte acaba por ser mais comercial, com venda de gadgets e 

produtos com a marca Puccini Museum, livros, partituras, CDs, DVDs, etc. 

No bookshop fica localizada a video room onde são realizadas as atividades 

didáticas. Além disto, nesta sala está em exibição permanente uma filmagem com 

imagens exclusivas de Puccini, as últimas antes de sua morte.  

Além da venda de bilhetes para o MCNGP, durante o Festival Puccini Torre del 

Lago155, festival anual de ópera dedicado inteiramente a Puccini, realizamos a venda de 

bilhetes para o festival. Ainda dentro do Festival de ópera, trabalhamos na venda de 

gadgtes em um stand no foyer do teatro.  

                                                        

155 Disponível em: https://www.puccinifestival.it [acedido em 03/05/2020] 
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Figura 62: Festival Puccini 2018. 

 

Sempre no período de alta temporada, também são apresentadas as chamadas 

“Cartoline Pucciniane”156. As Cartolinas Puccinianas, recitais de canto e piano com 

seleções de árias das óperas de Puccini, que são apresentadas na praça em que se situa 

a casa natal do compositor. Um palco é montado de frente à uma estátua em 

homenagem ao compositor, mesmo local em que se localiza bookshop do MCNGP. O 

evento é realizado em parceria com o teatro da cidade, o Teatro del Giglio157.  Durante 

o evento, nos ocupamos da venda de bilhetes, organização dos assentos e recepção do 

público e artistas.  

                                                        

156 Disponível em: http://www.puccinimuseum.org/it/evento/cartoline-pucciniane-2019/ [acedido em 
03/05/2020] 
157 Disponível para consulta em: https://www.teatrodelgiglio.it/it/home/ [acedido em 03/05/2020] 
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Figura 63: Cartolina Puccininiana 2017 
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Figura 64: Cartolina Pucciniana 2019 
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Figura 65: Cartaz de divulgação Cartolina Pucciniana 

 

 

 

2.5.1. Mostra “Per sogni e per chimere. Puccini e le arti visive” – Fondazione 

Ragghianti 

No ano de 2018, a Fondazione Ragghianti158 apresentou a mostra “Per sogni e 

per chimere. Puccini e le arti visive”159. A mostra que teve início em 18 de maio, ficando 

em exposição até 23 de setembro de 2018, é o resultado de uma pesquisa sobre a 

possível influência da obra de Wagner nas artes visuais no período entre o final dos 

Oitocentos e início dos Novecentos: 

   

“Much have been written about Wagnerism in the art of French-speaking or 

German-speaking countries, as well as in Spain and Catalonia: yet Italy, the 

homeland of Giuseppe Verdi, symbolic rival of the German composer, was absent. 

The results were surprising enough, both in terms of quantity and typological 

varieties of detected works, as well for their quality, often remarkable, not to 

mention the representativeness of a tendency that was recognizable and 

identifiable without the need of a critical point of view.” 160 

 

Notável era o relacionamento de amizade entre Puccini e muitos artistas, 

pintores e escultores, da sua época. Tanto que a temática rendeu uma pesquisa 

relacionando Giacomo Puccini e o mundo das artes visuais em Itália entre 1880 e 

                                                        

158 Disponível para consulta em: https://www.fondazioneragghianti.it acedido pela última vez em 
27/04/2020 
159 Disponível para consulta em: https://www.fondazioneragghianti.it/2018/08/06/mostra-sogni-
chimere-giacomo-puccini-le-arti-visive/ acedido pela última vez em 27/04/2020 
160 Bolpagni, Paolo. Giacomo Puccini and the visual arts. Catálogo da mostra Per sogni e per chimere. 
Giacomo Puccini e le arti visive. Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte Lucca. Lucca, 2018. p. 17 
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1930161. O resultado se materializa nesta exposição, “the resulting itinerary starts from 

late naturalism and from the last season of Scapigliatura in Milan [...] it goes through the 

landscape painting in the aftermatch of Macchiaioli typical of the Tuscan bohèmiens[…] 

it eventually culminates in the oriental exoticism that find its highest musical expression 

in Turandot.”162 

Esta exposição também fez parte do elenco de atividades desenvolvidas durante 

o estágio curricular.  Durante todo período, de maio a setembro de 2018, 

acompanhamos a montagem da exposição, organização do quadro de funcionários, 

treinamento de visitas guiadas e desempenhamos atividades de bilheteria e vendas no 

bookshop da mostra.  A mostra também contou com atividades didáticas, sempre com 

a temática relativa à exposição, desenvolvidas por profissionais selecionados pela 

Fondazione Ragghianti.  

   

 

                                                        

161 Bolpagni, Paolo. Giacomo Puccini and the visual arts. Catálogo da mostra Per sogni e per chimere. 
Giacomo Puccini e le arti visive. Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte Lucca. Lucca, 2018. p. 17 
162 Bolpagni, Paolo. Giacomo Puccini and the visual arts. Catálogo da mostra Per sogni e per chimere. 
Giacomo Puccini e le arti visive. Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte Lucca. Lucca, 2018. p. 18 
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Figura 66: capa catálogo mostra Fondazione Ragghianti 
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Figura 67: Fondazione Ragghianti 
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Considerações Finais 

Com o presente relatório de estágio tivemos por intenção raccontare Giacomo 

Puccini na perspectiva da História da Arte, percorrendo a história da casa, espaço 

privado e seu espólio, até a abertura ao público; na perspectiva patrimonial, analisando 

a instituição museológia e sua tipologia, aliado ao genius loci da cidade de Lucca; e por 

fim através da cultura visual, abordando os objetos que constroem a narrativa do 

espaço, além da mostra de artes visuais “Per sogni e per Chimere”. 

No primeiro momento conseguimos realizar em parte as atividades às quais nos 

propusemos. Inicialmente sentimos a limitação que a insegurança no idioma nos 

causava. Por outro lado, gostaríamos de ter participado mais ativamente na elaboração 

das atividades didáticas, o que não foi possível uma vez que a oferta para o ano 

2017/2018 já havia sido discutida e implementada. Primeiramente nos limitávamos a 

observar o modo como eram conduzidas as atividades didáticas. Aos poucos fomos 

convidados a conduzir, junto com outros membros da equipe dos serviços educativos 

até que nos sentimos finalmente confortáveis em realizar as atividades 

autonomamente. Paralelamente, praticávamos as visitas guiadas ao MCNGP. Referimos 

que, inicialmente, nos foram designadas as visitas guiadas em língua inglesa e, quando 

nos sentimos mais confortáveis com o idioma, passamos para a realização de visitas 

guiadas em italiano (uma grande conquista em termos profissinais e de aprendizado do 

idioma). Em termos pessoais, ao iniciar o estágio no Museo Casa Natale Giacomo 

Puccini, buscávamos uma experiência profissional de relevo, que nos possibilitasse 

maior conhecimento prático em serviços educativos nos espaços da cultura. Para um 

maior aproveitamento dos ensinamentos que recebemos durante nossa formação, era 

necessário conhecer modelos de trabalho na área da didática e transmissão de cultura 

na prática. Para nós, uma formação completa implicava também em levar o nosso 

próprio conhecimento e experiência em educação e patrimônio cultural e aplicá-los aos 

espaços culturais e patrimoniais, conciliando deste modo nossa área de formação no 

mestrado em História da Arte, Património e Cultura Visual com nossa experiência prévia 

em educação. 



174 

 

Sentimos que conseguimos alcançar os objetivos estipulados inicialmente, e mais 

ainda, realizámos atividades que não pensávamos em realizar. Ou seja, ultrapassámos 

nosso próprio objetivo ao realizar visitas guiadas, exercer funções na  bilheteria e 

bookshop e ainda nos aproximar da mostra expositiva de artes visuais. Felizmente, após 

nossa contratação, pudemos eleborar atividades para famílias (apêndice 2) que foram 

disponibilizadas pelo MCNGP para o ano de 2020, conseguindo assim pôr em prática 

algumas das nossas ideias de atividades a serem incorporadas nos serviços educativos.  

Também era nosso interesse, conscientizar sobre a pertinência de manter 

equipes de serviços educativos em instituições culturais. Ao assumir o desafio de educar 

através de atividades para escolas e famílias, a instituição se fortalece ao partilhar o seu 

legado cultural às novas gerações, além de cumprir efetivamente com sua função social 

no território em que se insere.  Ao analisar de forma sustentada e crítica as atividades 

didáticas e faixa etária do público interessado, almejamos que esta iniciativa possa servir 

futuramente na idealização de propostas de atividades em espaços da cultura para 

famílias ou escolas.  

 

A maior novidade para nós foi a possibilidade de aprender e explorar o domínio 

das casas museus, tipologia museológica sobre a qual não possuíamos grande 

conhecimento. Perceber a casa museu e o lugar onde se insere, nos proporcionou 

igualmente uma reflexão mais profunda sobre o conceito de genius loci e sua relevância 

nos estudos do patrimônio cultural.  

Relativamente às casas museu, comprovamos a relevância destas para a 

memória, material e espiritual do lugar. As novas tipologias apresentadas por Pavoni 

apresentam uma organização clara, facilitando a promoção e divulgação de práticas 

específicas para estas instituições museológicas. Agrupar as casas museu de acordo com 

suas características promove ainda a valorização de cada tipologia, reconhecendo as 

individualidades e potencialidades das diferentes casas museu.  
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Ao longo do século XX conseguimos observar a produção de uma quantidade 

significativa de leis relativas ao patrimônio cultural. Podemos associar este fenômeno 

ao reconhecimento do potencial econômico atribuído ao patrimônio cultural, além dos 

fatores externos que acabam por o influenciar diretamente: constantes ameaças ao 

patrimônio como escavações clandestinas, tráfico de objetos de valores histórico e 

artístico, crescimento populacional e consequentemente desenvolvimento predatório 

dos centros urbanos, etc.  

Todo este contexto gerou uma necessidade de proteger legalmente o patrimônio 

cultural. O processo de elaboração e sansão das leis caminha de mãos dadas com a 

evolução das sociedades e a necessidade de uma legislação atual e efetiva. Podemos 

acompanhar ainda o patrimônio paisagístico assumindo um papel ativo, com um espaço 

de destaque na legislação do patrimônio cultural.  

Em Portugal, a Lei nº107/2001 de 8 de setembro traz contribuições para a 

legislação do patrimônio cultural, contudo não apresenta base legislativa para questões 

de grande importância como as escolas, projetos educativos, atividades didáticas em 

museus e espaços da cultura. Neste sentido, consideramos o Codice dei Beni Culturali e 

del Paesaggio italiano uma referência e um exemplo que poderia ser utilizado para uma 

legislação mais ampla para o patrimônio cultural.  

O Direito do Patrimônio Cultural é, sem sombra de dúvidas, uma matéria que 

requer uma especial atenção pois envolve diversas esferas legais. Envolve desde o 

privado até o direito ambiental, resultando em casos complicados onde nem sempre o 

património cultural é o vencedor.  

Esperamos, contudo, que as novas leis tenham cada vez mais enfoque na 

questão humana, valorizando a educação e permitindo que as novas gerações possam 

usufruir do patrimônio cultural de maneira a estimular novos conhecimentos, 

explorando as diversas possibilidades do saber aliado aos valores que somente as  

produções culturais podem despertar. 
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Reconhecendo o relevo do contato com artes na infância, o National Edowment 

for the Arts (NEA)163, organiza um relatório intitulado The arts in early childhood: social 

and emotional benefits of art participation (2015)164 que busca analisar o poder 

transformador da arte na infância. A publicação optou por focar nos efeitos que 

atividades musicais, interpretação e teatro, e ainda artes visuais e artesanato, 

produziriam em crianças. Isto posto, o resultado desse relatório apresenta  evidências 

de que a participação de crianças em atividades artísticas é fortemente relacionada com 

o desenvolvimento de habilidades sociais como ajudar, compartilhar, desenvolver 

empatia, além de um saudável comportamento interpessoal.  

 

Lembramos que parte do presente relatório foi finalizado em meio à pandemia 

do Covid-19. Tão inesperado quanto foi a propagação do vírus, estão a ser os impactos 

na vida de todos, seja no ambiente profissional, acadêmico ou pessoal. Se antes já 

poderíamos sugerir a necessidade de repensar os modos tradicionais de ensino, após 

esta pandemia pudemos constatar que basta muito pouco para que tudo o que temos 

por seguro, se altere radicalmente. De uma semana para outra, professores e alunos 

tiveram que se adequar ao distanciamento social, recorrendo às ferramentas digitais ou 

meios de comunicação numa tentativa de dar proseguimento ao que havia sido 

planejado para o ano de 2020. Nos encontramos em um momento de incertezas e de 

reprogramação. O mesmo vale para as serviços educativos em espaços da cultura. Neste 

momento tão particular, constatamos a importância da formação de indivíduos críticos, 

com uma visão planetária da humanidade e capazes de criar empatia.  

Referimos que, graças a nossa experiência anterior em educação, as atividades 

didáticas acabaram por assumir um perfil mais construtivista, em que os alunos são 

participantes ativos. Inserimos o jogo de papéis, em que os participantes assumem as 

vestes dos personagens das óperas. Além disto, reconhecendo o potencial emotivo da 

                                                        

163 Disponível para consulta em: https://www.arts.gov [acedido em 19/06/2020] 
164 Disponível para consulta em: https://www.arts.gov/publications/arts-early-childhood-social-and-
emotional-benefits-arts-participation [acedido em 19/06/2020] 
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ópera lírica, durante as apresentações adotamos exercícios de escuta, em que os alunos 

são convidados a compartilhar o sentimento que lhes é despertado ao ouvir 

determinada ária. O resultado é surpreendente: as crianças são capazes de reconhecer 

sentimentos complexos e abstratos como ciúmes, vingança, medo, amor e esperança 

através das árias de Puccini.  

De referir também o nosso contributo através das visitas guiadas disponibilizadas 

em português, acrescentando uma mais valia à instituição que agora pode também 

atender com a mesma a excelência os visitantes falantes da língua portuguesa.  

Pessoalmente, destacamos nosso crescimento ao longo deste percurso: 

crescimento profissional, pois conquistamos um emprego onde podemos colocar em 

prática o conhecimento adquirido e, mais ainda, o crescimento pessoal, fruto das 

transformações e questionamentos despertados na realização deste relatório.  

A possibilidade de continuar a trabalhar na instituição nos permitiu observar a 

necessidade de iniciativas que devem ser fundadas em um conhecimento sólido, 

permitindo a investigação e sistematização da informação sobre o MCNGP. Esperamos 

ainda, futuramente, poder coloborar com a criação de novos produtos para a instituição, 

adquirindo experiência prática e contribuindo para a crescimento do MCNGP como 

instituição cultural de relevo para o território nacional e internacional, e para a tipologia 

em que se enquadra.   

Sendo assim, gostarímos de sugerir a concepção de um plano estratágico para o 

MCNGP. Acreditamos que, para uma instituição deste porte, se faz urgente a concepção 

de um plano de marketing que possa divulgar conceitos de gestão, objetivos, missão, 

atividades e projetos elaborados pelo MCNGP. Sendo assim, sugeriríamos o 

desenvolvimento de um plano museológico (plano estratégico para museus) bilíngue, 

italiano e inglês, a ser divulgado em linha e de livre acesso. O fornecimento de dados e 

práticas adotadas não só agregaria valor ao MCNGP como contribuiria para a partilha de 

informação, colaborando com outras intuições culturais e ainda fornecendo material 

para pesquisas sobre o tema. Notável seria igualmente a iniciativa de partilhar os 

conhecimentos e  a sua divulgação em rede, criando assim a possibilidade de troca de 
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experiências e aprendizado entre e com uma mesma tipologia de museus, como a casa 

natal de Mozart165 (Áustria), a casa natal de Giuseppe Verdi166 (Itália) e a casa natal de 

Beethoven167 (Alemanha). 

 Estratégias de marketing como esta trazem inclusive a oportunidade de ampliar 

a faixa etária de público do MCNGP.  

Nos estenderemos um pouco na defesa da criação de um plano estratégico para 

casas museus pois julgamos um instrumento essencial para as instituições de natureza 

museológicas. O planejamento é um instrumento muito eficaz para identificar o 

panorama atual e estabelecer metas, planejar é assumir objetivos e elaborar meios para 

alcançar a meta idealizada.  A prática já é utilizada internacionalmente e como exemplos 

de museus que adotaram um plano museológico podemos citar o Museu do Amanhã168, 

no Rio de Janeiro, o Museo de Léon169 e o Museo Nacional del Prado170 ambos em 

Espanha. Por fim, mencionamos ainda o site em linha do Ministero de Cultura y 

Deporte171 (Espanha), que disponibiliza critérios e orientações para a realização de um 

plano museológico.  

 

Esperamos que este relatório de estágio possa abrir caminhos para investigacões 

futuras que permeiem as temáticas aqui abordadas. A análise crítica e integrada entre 

Itália e Portugal, seja no âmbito das Casas-Museu ou da Legislação do Patrimônio 

Cultural, se apresenta como uma ferramenta que pode auxiliar a compreensão das 

                                                        

165 Disponível para consulta em: https://mozarteum.at/en/museums/mozarts-birthplace/#info [acedido 
em 21/06/2020] 
166 Disponível para consulta em: http://www.casanataleverdi.it [acedido em 21/06/2020] 
167 Disponível para consulta em: https://www.beethoven.de/en/museum [acedido em 21/06/2020] 
168 Disponível para consulta em: 
https://museudoamanha.org.br/sites/default/files/expomus_planomuseologico_digital_160219_Otimiz
ar.pdf [acedido em 19/05/2020] 
169 Disponível para consulta em: https://pt.calameo.com/books/000075335239fa458346e [acedido em 
19/05/2020] 
170 Disponível para consulta em: https://www.museodelprado.es/museo/plan-de-actuacion [acedido em 
19/05/2020] 
171 Disponível para consulta em: 
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/museos/mc/pm/pm/el-plan-museologico-fases.html 
[Acedido em 19/05/2020] 
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dinânicas patrimonias e culturais empregadas nos dois países membros da União 

Europeia. Além disto, consideramos relevante o estudo sobre a memória do compositor 

Giacomo Puccini e sua relacão com o território, a cidade de Lucca. Com o intutito de 

melhor perceber a relação entre a família Puccini e a história da cidade de Lucca, 

apresentamos a transformação do espaço privado da família em um espaço de fruição 

pública, desde o restauro até a construção narrativa, proporcionando o primeiro 

trabalho acadêmico sobre o Museo Casa Natale Giacomo Puccini e redigido em língua 

portuguesa.  

Além disto, nos valendo de uma abordagem mais alargada, apresentamos - ainda 

que timidamente - alguns conceitos de Vygostsky, fundamentais para compreender de 

que forma o ambiente histórico-cultural interfere nos processo cognitivo. Na segunda 

parte relativa à educação, reforçamos a importância da vivência externa mediada no 

processo de  desenvolvimento infantil. Em base a essas vivências, a criança arquitetará 

o conhecimento de si e do mundo, pelo que o contato com produções artísticas tende a 

enriquecer este processo. Esperamos que nosso contributo possa motivar demais 

pesquisas sobre o valor da arte  no desenvolvimento infantil.  

 

Com isto, encerramos por aqui o nosso primeiro ato, com o sincero desejo de 

uma continuidade em breve. Si cala il sipario... 

 

“Per questa bizzaria  

m’han cacciato all’inferno… e così sia; 

ma con licenza dei gran padre Dante,  

se stasera vi siete divertiti,  

concedetemi voi l’attenuante”172 

                                                        

172 Gianni Schicchi (1918) – Ópera de Giacomo Puccini com libreto de Giovacchino Forzano,  fim do ato 
único: Sabendo que será punido – terminará em um dos infernos descritos por Dante – se dirige ao 
público, pedindo um atenuante: aplausos.  
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Senior 

Pintura óleo sobre tela, atualmente parte da coleção do York Art Gallery, England. 

Foto disponível para consulta em: https://artuk.org/discover/artworks/the-piazza-san-

martino-lucca-7858/view_as/grid/search/makers:bernardo-bellotto-17221780/page/1 

[acedido em 11/12/2019] 
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Figura 11- Chiesa di San Romano. Foto: Clarice Ausquia 

Figura 12- Organi affrontati della Cattedrale di San Martino. Foto: Clarice Ausquia 

Figura 13- Detalhe órgão lado do Evangelho Cattedrale di San Martino. Foto: Clarice 

Ausquia 

Figura 14 - Detalhe órgão lado do Epístola Cattedrale di San Martino. Foto: Clarice 

Ausquia 

Figura 15: Detalhe órgão lado do Epístola Cattedrale di San Martino. Foto: Clarice 

Ausquia 

Figura 16: restauro sala Turandot. Foto: arquivo Fondazione Giacomo Puccini 

Figura 17: restauro sala Turandot. Foto: arquivo Fondazione Giacomo Puccini 

Figura 18: análise e estudo pintura parietal. Foto: arquivo Fondazione Giacomo Puccini. 

Figura 19: teste sobre modelo descoberto quarto natal. Foto: arquivo Fondazione 

Giacomo Puccini 

Figura 20: Modelo expositivo idealizado pelo arquiteto Glauco Borella para Sala della 

Musica. Imagem: arquivo FGP 

Figura 21: Modelo expositivo idealizado pelo arquiteto Glauco Borella para Camera 

Natale. Imagem: arquivo FGP 

Figura 22: - Modelo expositivo idealizado pelo arquiteto Glauco Borella para Studio.      

Imagem: arquivo FGP 

Figura 23: bookshop Museo Casa Natale Giacomo Puccini Foto: Clarice Ausquia 

Figura 24: vídeo room Museo Casa Natale Giacomo Puccini Foto: Clarice Ausquia 

Figura 27: Ingresso Museo Casa Natale Giacomo Puccini. Foto: Clarice Ausquia 

Figura 28: detalhes Ingresso. Foto: Clarice Ausquia 

Figura 29: Sala della Musica, Museo Casa Natale Giacomo Puccini. Foto: Clarice 

Ausquia 

Figura 30: detalhes Sala della Musica. Foto: Clarice Ausquia 
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Figura 32: detalhes Sala Ricordi. Foto: Clarice Ausquia 

Figura 33: Cucina, Museo Casa Natale Giacomo Puccini. Foto: Clarice Ausquia 

Figura 34: Cucina, Museo Casa Natale Giacomo Puccini. Foto: Clarice Ausquia. 

Figura 35: Cozinha, Museo Casa Natale Giacomo Puccini. Foto: Clarice Ausquia. 

Figura 36: Cenografia representativa I ato de La Bohème. MCNGP. Foto: Clarice 

Ausquia. 

Figura 37: detalhe imagem San Michele in foro, Lucca. 

Imagem: arquivo FGP 

Figura 38: Salotto da pranzo. MCNGP. Foto: Clarice Ausquia. 

Figura 39: detalhe peças em exposição no Salotto da pranzo. MCNGP. Foto: Clarice 

Ausquia. 

Figura 40: mobília do quarto natal. Ao fundo Cassapanca em madeira produzida na 

Toscana meados do XV século. Museo Casa Natale Giacomo Puccini. Foto: Clarice 

Ausquia. 

Figura 41: Cama em madeira de Nogueira estilo Impero, fabricação Lucchese, segunda 

década século XIX; Foto: Clarice Ausquia. 

Figura 42: detalhes peças quarto. Foto: Clarice Ausquia. 

Figura 43: Sala dei Trionfi. Foto: Clarice Ausquia. 

Figura 44: detalhes documentos em exposição Sala dei Trionfi. Foto: Clarice Ausquia 

Figura 45: vestido de Magda, La Rondine. Escrivaninha em mogno, produção inglesa, 

1920 c. Foto: Clarice Ausquia 

Figura 46: Sala Turandot. Vestido Turandot desenhado por Umberto Brunelleschi. Ao 

fundo, sketches de Umberto Brunelleschi. Foto: Clarice Ausquia. 

Figura 47: sketches e vestido de Brunelleschi para Turandot. Foto: Clarice Ausquia. 
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Figura 48: Programa Premiere Turandot Metropolitan Opera House, 1926.Disponível 

em: http://archives.metoperafamily.org/Imgs/Turandot1926.htm [acedido em 

18/05/2020] 

Figura 49: Massimo Marsili recebe o Presidente da República Italiana, Sergio 

Mattarella no MCNGP. Imagem: Puccini Museum facebook 

Figura 50: laboratório após visita guiada para escola primária em abril de 2018, 

MCNGP. Foto: Clarice Ausquia 

Figura 51: laboratório após visita guiada para escola primária, abril de 2018, MCNGP. 

Foto:Clarice Ausquia 

Figura 53: “Guida per un giorno”, MCNGP. Alunos do curso de turismo, escola 

secundária de II grau. Foto: Facebook Puccini Museum 

Figura 54: “Guida per un giorno”, MCNGP. Alunos do curso de turismo, escola 

secundária de II grau. Foto: Facebook Puccini Museum 

Figura 55: atividade “Storie a finale aperto”, MCNGP. Foto: Clarice Ausquia 

Figura 56: atividade “Come nasce un’opera”, MCNGP. Foto: Clarice Ausquia 

Figura 57: Preparação atividade “In giro per il mondo con l’opera”, MCNGP. Foto: 

Clarice Ausquia. 

Figura 58: video room preparada para a atividade “In giro per il mondo con l’opera”, 

MCNGP. Foto: Clarice Ausquia 

Figura 59: “In giro per il mondo con l’opera”, Gianni Schicchi e Florença, MCNGP. Foto: 

Clarice Ausquia 

Figura 60: Ilustração zona de desenvolvimento proximal Fonte: Pinterest.com 

Figura 62: Festival Puccini 2018. Disponível em: 

 http://www.puccinimuseum.org/it/evento/64-festival-puccini/ 

Figura 63: Cartolina Puccininiana 2017. Disponível em: https://www.loschermo.it/il-24-

agosto-vi-aspetta-una-nuova-cartolina-pucciniana/ 
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Figura 64: Cartolina Pucciniana 2019. Imagem Puccini Museum facebook 

Figura 65: Cartaz de divulgação Cartolina Pucciniana Disponívelem: 

https://www.lagazzettadilucca.it/teatro-del-giglio/2017/07/e-dedicata-a-madama-

butterfly-la-seconda-cartolina-pucciniana-dellestate/ 

Figura 66: capa catálogo mostra Fondazione Ragghianti. Disponível em: 

https://www.fondazioneragghianti.it/2018/08/06/mostra-sogni-chimere-giacomo-

puccini-le-arti-visive/  

Figura 67:  Fondazione Ragghianti Disponível em: https://www.fondazioneragghianti.it 
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Apêndices 

  



193 

Apêndice 1  

Descrição projeto Arquiteto Galuco Borella para o Museo Casa Natale Giacomo Puccini. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

 

 

Obiettivi generali: realizzare un museo con tutte le caratteristiche previste 
dalla normativa vigente in fatto di sicurezza, che possieda i necessari  supporti 
didattici e informatici, nonché tutto il rigore scientifico della ricostruzione 
ambientale. 

Obiettivi specifici: 

- recuperare l’immobile nella sua integrità decorativa e spaziale, ritrovando 
le superfici e i materiali originari e recuperando le murature (risanamento 
dalla umidità, ecc.) nonché la sua integrità spaziale e distributiva previa 
una approfondita ricerca storica sulle planimetrie antiche 

- mettere a norma l’impiantistica 
- consentire al personale di custodia, attraverso una postazione attrezzata,  

di controllare le sale dalla postazione della biglietteria 
- realizzare l’allestimento vero  e proprio  mediante  la  ricostruzione  

della casa con l’ arredo, anche prevedendo una campagna di acquisti, e 
la predisposizione di un sistema di vetrine per custodire gli oggetti più 
preziosi o più piccoli 

- mettere  a punto  apparati didascalici e didattici sui relativi supporti da 
realizzare su progetto 

 

Il progetto comprende cinque fasi: 

 

Fase 1 - recupero dell’immobile nella sua integrità decorativa e  spaziale: 
recupero delle superfici murarie; recupero  degli apparati decorativi da ritrovarsi 
attraverso saggi e ripuliture delle pareti; recupero dei materiali originari di 
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finitura, come stucco, stoffa, ecc.; recupero della distribuzione sia attraverso 
una approfondita ricerca storica sia attraverso l’analisi delle esigenze museali. 

 

Fase 2 – rifacimento dei solai pericolanti con relativa pavimentazione: saggi 
conoscitivi, smontaggio dei pavimenti, rimozione delle parti ammalorate, 
posizionamento delle parti strutturali sostituite. Riapertura di vani originari che 
consentono un percorso atto a ridare integrale lettura della casa riportando la 
distribuzione delle stanze come all’epoca in cui Puccini le abitava. Rimozione 
dei tamponamenti. Creazione di nuovi infissi analoghi a quelli originari. 

 

Fase 3 - rifacimento degli impianti: messa a norma impianto elettrico e 
illuminotecnico che comprende  l’ illuminazione artistica,  l’ illuminazione di 
sicurezza e quella di servizio;  impianto di allarme, che comprende quello da 
applicare direttamente alle vetrine e quello antiintrusione da prevedere per le 
sale del museo; impianto antincendio, impianto di telecamere a circuito chiuso 
con la creazione nell’ingresso di una postazione di controllo con monitor e di 
una centralina che contiene tutti i comandi degli impianti tecnici e di sicurezza. 

 

Fase 4 - Allestimento  del museo sia mediante  la  ricostruzione  di  casa Puccini 
riproponendo l’arredo delle stanze (mobili, tende, apparato decorativo) sia 
mediante un sistema di vetrine che custodiscono  gli oggetti raccolti secondo 
nuclei tematici utilizzando le attrezzature espositive esistenti e progettandone 
di nuove con queste compatibili e integrabili  eliminando quelle inadeguate. 

 

 

Fase 5 -  La messa a punto di apparati didascalici e didattici che si potranno 
organizzare in tre ordini:  

I) generale, da realizzare attraverso cartellonistica e da trovare all’ingresso, dove 
sarà illustrata, sulla pianta del museo, la distribuzione delle sale e dove verrà 
tracciata  una breve storia dell’edificio e della famiglia Puccini; 

II) un secondo, da realizzarsi attraverso fogli di sala  che dovranno segnalare 
stanza per stanza il senso di ciò che, in ogni singolo ambiente, è stato ordinato 
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e raccolto (essendo infatti il museo organizzato secondo un ordine sia 
cronologico sia tematico); 

III) infine un terzo che prevede la predisposizione di  didascalie da accostare 
alle singole opere. 
 

 

I lavori si avvalgono della consulenza di professionisti specifici:  

 

Studio Mazzuola e Nardi, per la direzione dei lavori;  

Ing. Stefano Caramelli, per il controllo della situazione statica delle strutture; 

Arch. Glauco Borella, per il progetto di restauro e allestimento; 
 
Studio Bellandi e Petri, per il controllo della messa a norma degli impianti e 
della sicurezza del cantiere; 
 
Ditta Baroni Restauri, per il recupero e il restauro delle decorazioni murarie; 
 
Ditta Cozzani, per la progettazione e realizzazione delle vetrine e dei pannelli 
esplicativi. 
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Apêndice 2 

Oferta de atividades didáticas por nós elaboradas para o Museo Casa Natale Giacomo 

Puccini para o ano de 2020.  
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Puccini Museum - Casa natale, Lucca 
www.puccinimuseum.org 
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Sabato 4 gennaio 2020 – ore 15.30  
 

L’opera lirica spiegata ai bambini  
 

Cos’è un’opera? Che cosa fa un compositore d’opera? Che cos’è un libretto? 
Venite a scoprire la vita di Giacomo Puccini e il meraviglioso mondo dell’opera attraverso 
musica, immagini e racconti. La visita guidata del museo e un laboratorio creativo daranno 
modo ad ogni bambino di creare un’opera tutta sua  
 
Per bambini dai 6 agli 11 anni. Durata 2 ore circa. Costo € 5,00  
 
Domenica 26 gennaio 2020 – ore 15.30  
 

Giallo nella città di Lucca: I gioielli di Tosca scomparsi dal Museo Puccini  
 

Un misterioso furto è appena avvenuto alla Casa Natale di Giacomo Puccini: i gioielli della 
cantante d’opera Floria Tosca sono stati rubati. Il ladro ha lasciato varie tracce ed indizi 
all’interno del museo. Le forze di polizia hanno bisogno di volontari che gli aiutino nelle 
indagini. Chi vuole risolvere il mistero? 
 
Per bambini dai 5 ai 10 anni. Durata 2 ore circa. Costo € 5,00  
 
Domenica 1 marzo 2020 – ore 15.30  
 

Il piccolo Giacomo  
 

Un pomeriggio immersi nell’infanzia di Giacomo Puccini quando viveva nella casa natale 
insieme alle sue cinque sorelle e al fratello Michele. Prima la visita al museo e dopo il 
laboratorio daranno modo ai bambini di immaginare com’era la vita del piccolo Giacomo e, 
grazie alla loro fantasia, di ricreare le stanze in cui è cresciuto.      
 
Per bambini dai 5 ai 10 anni. Durata 2 ore circa. Costo € 5,00  
 
Domenica 5 aprile 2020 – ore 15.30  
 

La bohème: amicizia, amore e moda a Parigi! 
 

Venite a conoscere la storia dei quattro amici Rodolfo, Marcello, Schaunard e Colline che 
vivevano in una soffitta a Parigi, delle loro innamorate: Mimì e Musetta, di M. Benoit e del 
giocattolaio Parpignol!  Narreremo le loro avventure di amicizia e di amore attraverso le 
immagini e la musica. Alla fine del racconto, i bambini diventeranno i costumisti dell’opera 
e con stoffe, nastrini, paillettes e colori vestiranno i loro amici parigini. 
 
Per bambini dai 6 agli 11 anni. Durata 2 ore circa. Costo € 5,00 
 
Per informazioni e prenotazioni: tel 0583 1900379 – visite@puccinimuseum.it   


