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Contexto
Século XX:
Artista-restaurador
e artífice

Técnico

Conservadorrestaurador

Documento de Pavia
European Qualification Framework – nível 7 - mestrado
Casanova, M. C., 'De artífice a cientista ... (1926-2006)', dissertação de doutoramento, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa (2012)

Problemática
Século XXI:

Gestor patrimonial /
Conservador do museu

Cientista da conservação /
Engenheiro ambiental

Conservadorrestaurador /
Técnico

 Sobreposição de perfis no sector patrimonial
 “Colonização” da atividade

Grattan, David “Professional Survey of ICOM-CC Members 1999,” in Conservation at the End of the 20th Century: Plenary Sessions from the 12th Triennial Meeting of ICOM CC,
Lyon, 1999, ed. David Grattan (Rome: ICCROM, 1999), 4

Bases para um modelo científico
O cientista dedicado as questões de conservação tem no museu uma
história tão longa como o próprio profissional da C&R

Friedrich Rathgen (1862–1942)

Casanovas, L. E., 'Conservação preventiva e preservação das obras de arte: condições-ambiente e espaços museológicos em Portugal', dissertação de
doutoramento, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa (2006).

Bases para um modelo científico

Manuel Valadares (1904-1982)

Primórdios do Laboratório para o Exame de Obras de Arte no MNAA, Lisboa, c.
1936.Direcção-Geral do Património Cultural, 19(?).
Cruz, A. J., 'O início da radiografia de obras de arte em Portugal e a relação entre a radiografia, a conservação e a política', Conservar Património 11 (2010)
Figueira, F., 'A disciplina/profissão de conservador-restaurador: uma ciência recente e o seu desenvolvimento em Portugal', Conservar Património 21 (2015)

Philippot, P., 'Le métier de restaurateur,' Les cahiers de la Ligue urbaine et rurale 144-145 (1999)

Advento disciplina
Internacionalismo Cultural e os primeiros movimentos
para a criação de um corpo internacional de profissionais














1926, Liga das Nações e Secção Internacional de
Museus
1930, Conferência Internacional – Estudo Métodos
Científicos Aplicados ao Exame e Conservação de
Obras de Arte
1931, 1st International Congress of Architects and
Technicians of Historic Monuments – Carta de Atenas
1932-1942, o Fogg Art Museum - Technical Studies in
the Field of Fine Arts
1949, ICOM funda Comissão para a Salvaguarda de
Pinturas e o Comité dos Laboratórios
1950, International Institute for Conservation of
Historic and Artistic Works – IIC
1956, proposta de criação ICCROM

Leveau, P., 'L'enquête sur la formation des restaurateurs dans l'Entre-Deux- Guerres: transformation d'un métier et
reconnaissance d'une profession (1929-2011)', CeROART 9 (2014)

A formação do conservadorrestaurador






Secção Internacional de Museus – coloca
oficialmente a questão da formação do
restaurador
1932, inquérito sob proposta conservadores de
museu Austríacos
1962, formação do restaurador estará novamente
em debate, por força da preparação da
conferencia do ICOM/65

O conservador-restaurador:
uma definição da Profissão

Istituto Centrale per il Restauro ,
fundado em l939

Processo de Profissionalização
No final do século XX, inicia-se um processo de profissionalização algo
vertiginoso liderado pelas instituições internacionais
• 1991, Fundação da ECCO - European Confederation of Conservator-Restorers’
Organizations
• 1992, a ECCO cria Kaleidoscope Project
• 1993, a ECCO candidata-se ao Programme Force: Study of the Need in Qualification
of the Conservator-Restorers
• 1994, 1º congresso europeu sobre Education and Profession of the ConservatorRestorers in Europe
• 1997: Congresso The Conservator-Restorer's Professional Activity and Status and Its
Responsability Towards the Cultural Heritage
• Cimeira de Pavia – Documento de Pavia
• Criação da ENCoRE - European Network for Conservation-Restoration Education
• 1998, encerramento do projecto FULCO-Framework of Competence for
Conservators-Restaurers in Europe - Documento de Viena
• 1999, adopção da Declaração de Bolonha

Sobreposição de perfis
A formação superior do conservador-restaurador implicou um maior
envolvimento de diferentes cientistas na educação do conservadorrestaurador e a criação de infraestruturas na universidade
• Dec. 90 - ICCROM organizou cursos de formação dirigidos a cientistas
• 1999, organização de Seminário Internacional sobre a educação e progressão do
cientista da conservação - Documento de Bolonha

• CURRIC - Leonardo da Vinci programme
• European PhD in Science for Conservation – EPISCON
• Conservação e Restauro do Património Cultural - CORES
• The Institute of Conservation (ICON)
Mazzeo, R., 'The Education and Training of Conservation Scientists', in Conservation Science 2007: Papers from the Conference Held in Milan, Italy, 10-11 May 2007, eds. J. H.
Townsend, L. Toniolo, e F. Cappitelli, Archetype Publications, London (2008)

Considerações finais
 Cientista da conservação e conservador-restaurador exibem percursos
cruzados com origens distintas.
 A afirmação do estatuto do cientista da conservação colidiu com o
amadurecimento do estatuto do conservador-restaurador.
 Na Europa, permanece a diversidade de situações, nomeadamente ao
nível da formação.
 Em Portugal, o conservador-restaurador exibe ainda um estatuto débil e
assiste-se à “colonização” da profissão.
 De acordo com as diretivas da Estratégia Europeia do Património Cultural
para o século XXI é fundamental clarificar as competências,
nomeadamente do conservador-restaurador.
 O modelo de formação em contexto universitário de acordo com a
Declaração de Bolonha, aproxima os dois profissionais.
 A falta de especialização constitui um risco para o Património e para a
Profissão.
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