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‚Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, 

e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da 

travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos.‛ 

 

Fernando Pessoa  
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RESUMO 

A Conservação e Restauro ocupa hoje um lugar preponderante na salvaguarda e recuperação do 

património. Vários factores impulsionaram a mudança que se tem vivido nas três últimas décadas, residindo 

principalmente na criação de programas de nível superior, acompanhados do reconhecimento legal da 

necessária competência técnica na direcção de obras ou intervenções e na progressiva valorização e 

visibilidade da profissão. O presente estudo procura apresentar uma incursão sobre o processo de 

socialização e construção da identidade profissional do conservador-restaurador face a este cenário de 

mudança. Na análise deste corpo profissional, após mapear os fundamentos teóricos que orientam a leitura 

da realidade em estudo, conduzidos particularmente no conceito de identidade profissional de Dubar 

(1997a), cuidaremos de apresentar alguns traços de percursos, obtidos através de narrativas biográficas 

orais, analisando a singularidade de cada trajectória profissional e traçando um panorama geral das 

tendências mais marcantes na dinâmica deste grupo profissional. 
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ABSTRACT 

Conservation – restauration today has an essential role in safeguarding heritage, as well its recovery. 

Several factors drove these changes within these last three decades, focusing mainly in new higher 

education programs, together with legal recognition of technical competences to those leading these type of 

works, in order to enhance this profession visibility. 

The present essay seeks to present an incursion on the socialization process and professional identity, 

taking into consideration these changes of sceneries.   

In the analysis of this professional body, after mapping the theoretical foundations, mainly led by Do\[l’m 

concept of professional identity (1997a), some examples of oral biographical narratives will be given, 

focusing in each single professional path and providing an overview of most notable trends in the dynamic of 

this professional group. 

 

Keywords: 

Professional identity; Conservator-Restorer; Socialization; Biographical approach 
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INTRODUÇÃO 

A protecção e valorização do património cultural português é reconhecida e identificada, legalmente desde 

1985
1
, como uma realidade da maior relevância para a compreensão, permanência e construção da 

identidade nacional e para a democratização da cultura
2
. Este conceito de património cultural, tal como é 

definido na Lei de Bases do Património Cultural Português (Lei n.º 107/01), é um conceito amplo e 

integrador, que abrange tanto os bens materiais de interesse cultural relevante, móveis e imóveis, como os 

bens imateriais. Estas orientações nacionais enquadram-se nas múltiplas normas e directivas 

internacionais, definidas por instâncias vocacionadas para a salvaguarda da identidade histórico-cultural, 

tais como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) o 

Conselho da Europa e o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS).  

Na senda desta exigência, que envolve e responsabiliza todos os membros da comunidade, organismos 

públicos e privados, encontra-se uma disciplina que integra intervenções bem especificas de salvaguarda 

de um objecto ou de um monumento, no respeito pelo seu significado tanto cultural, como histórico, 

estético, ético e artístico, designadamente a Conservação e Restauro.  

Sendo aparentemente uma disciplina de cariz prático, a Conservação e Restauro é principalmente a 

aplicação de diversificados conhecimentos teóricos provenientes de várias disciplinas como a Química, 

Física, Engenharia dos Materiais, História, História da Arte, Museologia ou Biologia, tendo sempre presente 

a teoria da Conservação e Restauro e o respeito pelo Código de Ética da Profissão, advogado pela 

Confederação Europeia dos Conservadores-Restauradores (ECCO). Como múltiplas profissões legalmente 

reconhecidas, a do conservador-restaurador está organizada numa associação de classe, a Associação 

Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal (ARP).  

Do trajecto ao projecto 

A soma acumulada de constatações e um particular interesse por esta categoria profissional foi nutrida pela 

experiência de cinco anos de trabalho num serviço de formação de uma instituição museológica, que trouxe 

a oportunidade de observar algumas práticas, ouvir diversos relatos na primeira pessoa e até conceber 

                                                             
1
 Lei nº 13/85, de 6 de Julho, denominada Lei do Património Cultural Português. 

2
 Lei n.º 107/01 de 8 de Setembro. 
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acções de formação contínua vocacionadas para profissionais que trabalham na área da salvaguarda do 

património.   

Ora, a esta familiarização prévia com o contexto a estudar, que foi, numa fase inicial, dificilmente 

dissociada da dimensão apriorística detida, aliou-se uma forte motivação para a investigação nos domínios 

teóricos da profissão, da identidade profissional e das dinâmicas profissionais. 

Considerando o actual panorama de defesa do Património Cultural e da figura do conservador-restaurador, 

associada a uma crescente especialização académica, e numa clara orientação para a descoberta e 

compreensão do processo de construção identitária, desenvolveu-se uma investigação empírica, 

teoricamente orientada e assente numa metodologia de cariz qualitativo. Assim, a pesquisa empreendida 

baseou-se na abordagem biográfica, como forma de aproximação ao Outro, conferindo um particular 

estatuto à palavra dos actores. 

 

Com o desejo de aprofundar estas temáticas e face a uma realidade profissional concreta, formularam-se 

um conjunto de questionamentos, constituindo-se o seguinte enfoque para a questão de partida:  

Como ocorre o processo de socialização e desenvolvimento profissional do conservador-

restaurador? 

A organização do presente estudo espelha passo por passo a progressão da investigação, tendo como fio 

condutor e estruturador a questão já enunciada. Os dois primeiros capítulos procuram delimitar teórica e 

conceptualmente o objecto da presente pesquisa. No capítulo 1aprofundam-se as teorias em torno da 

profissão e da construção da identidade, ancoradas numa revisão da literatura de autores centrais para a 

compreensão e definição operacional do objecto de estudo, tais como Dubar (2001a; 1997a; 1997b) e 

Demazière (2009; 2008; 2007; 1997). 

Ainda nesta primeira parte de enquadramento, o segundo capítulo centra-se nos fundamentos da 

identidade profissional do conservador-restaurador. Num primeiro momento, analisa o percurso histórico 

deste campo disciplinar, através das suas correntes, normas, recomendações internacionais, e percurso no 

contexto nacional; num segundo momento traça contornos e pistas para uma análise da dinâmica da 

profissão do conservador-restaurador, enquanto objecto de investigação. 
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No capítulo 3, apresenta-se o processo metodológico que permitiu a recolha dos dados da investigação, 

enunciando os objectivos e as questões que fundamentam as opções metodológicas e o desenho 

investigativo. 

Na continuidade dos métodos e objectivos visados que permitiram a construção do corpus dos casos em 

estudo, o capitulo 4 congrega diversos retratos profissionais, distinguindo actores e discursos. Num 

primeiro momento focam-se os quatro percursos experienciais em análise, num segundo momento procura-

se, pela justaposição dos perfis, retomar alguns dos temas cruciais de análise, aprofundados em capítulos 

precedentes, dando agora conta de um conjunto de linhas interpretativas da dinâmica identitária deste 

grupo profissional, numa recursividade permanente entre leitura do teórico e do vivencial. 

Por último, e em jeito de balanço, apresentam-se as considerações finais do estudo realizado. 
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CAPITULO 1  

DA PROFISSÃO À CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE  

1.1 Profissão e termos conexos 

A sociologia das profissões tem sido alvo de uma atenção cada vez maior, considerando a informação que 

fornece para a compreensão e análise dos diferentes grupos profissionais, com estatutos sociais a manter 

ou por conquistar. Para compreender melhor a acepção do termo, convém retraçar a sua origem semântica 

e etimológica, a evolução da sua organização e a sua crescente valorização. 

1.1.1 A evolução de conceitos basilares – acepções e correntes 

As profissões (liberais) e os ofícios têm uma origem comum, a constituição de corporações (Dubar, 1997a). 

N[ I^[^_ Mé^c[, “c^[^_ ^_ ioli ^[m ]iljil[çõ_m”, [m jli`cmmõ_m ila[hct[p[g-se sob forma de corporações 

fechadas, onde se distinguiam os que podiam integrar uma corporação reconhecida e os que não tinham 

esse direito. É pela organização em corporações, movimento de associação que nasce da necessidade de 

uma protecção colectiva, que os homens do ofício se reagrupam e artesãos, comerciantes e outros se 

afirmaram na cena social e política. Enquanto instrumento de coesão social, a corporação estabelece uma 

nova relação de dependência, que já não se baseia na ligação familiar, mas sim em relações entre pessoas 

unidas por um juramento comum (Pillon e Vatin, 2003: 281). Com a crescente afirmação das corporações 

ao longo do tempo, intensificam-se também os conflitos (entre elas e no seio de cada uma delas), numa 

conquista ou conservação contínua de privilégios (id.: 281). No final do século XII, Etienne Boileau é autor 

^_ og[ i\l[ ko_ chn_al[ i l_acmni ^im _mn[nonim ^[m ]iljil[çõ_m ^_ ]_hni _ og i`í]cim _ [ln_m. Emn_ “fcpli 

^im i`í]cim”, _hko[hni i\l[ ^_ referência na organização e codificação das actividades, obrigou a que cada 

corporação definisse os seus princípios fundamentais, sendo que o acesso ao ofício impunha a prestação 

de um juramento de respeito pelos estatutos declarados no livro (condições de acesso, métodos de 

trabalho e venda). 

Com a crescente separação histórica dos termos profissão e ofício, encontram-se diferenças estruturantes 

que também orientaram o campo da formação/preparação para a actividade laboral, definindo o tipo de 
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saber necessário e o seu modo de aquisição. O ofício é associado a um trabalho manual ou mecânico que 

m_ \[m_c[ _g m[\_l_m “ch]iljil[^im”, m_h^i ko_ i “m[\_l-`[t_l” m_ [^kocl_ al[^o[fg_hn_ j_f[ _rj_lcêh]c[ 

e pelo uso de utensílios/ferramentas adequados, em contexto d_ “i`c]ch[”; A jli`cmmãi l_g_n_ j[l[ m[\_les 

de natureza intelectual, associados a capacidades de abstracção, próprias da necessária particularização 

da teoria geral adquirida. A actividade ensina-se pela via da explicitação oral de saberes e de práticas, que 

implicam uma racionalização discursiva da acção. Foi em torno da transmissão destes saberes que se 

constituíram as primeiras universidades no século XI e XII, que trouxeram um novo prestígio às várias 

actividades. Durante este processo evolutivo, as antigas corporações artesanais foram dando lugar à 

]lc[çãi ^_ hip[m `ilg[m ^_ “l_[aloj[g_hni”, n[cm ]igi im mch^c][nim, _hko[hni [m ]iljil[çõ_m ^_ 

natureza mais intelectual originaram as actuais profissões liberais (ex: direito; ensino; medicina, etc.). O 

fascínio social que o termo profissional exerce advém do prestígio associado à racionalização das práticas, 

que evoluíram pela detenção de uma cientificidade (ex: medicina), com progressos e demonstrações de 

eficácia que legitimaram a sua prática (Bourdoncle, 1991). A modalidade de exercício liberal conferia 

também um suplemento de liberdade, rendimento e reconhecimento nas sociedades onde o sucesso social 

era medido pelo dinheiro (id.:75) 

Ni `ch[f ^i mé]ofi XIX, _g Fl[hç[, Doleb_cg “foi sem dúvida o primeiro sociólogo a defender uma 

argumentação sobre a evolução conjunta das actividades económicas e das formas de organização social 

que desemboca numa concepção – que alguns julgarão demasiado normativa – dos grupos profissionais” 

(Dubar e Tripier, 1998: 67). A utilização actual do termo « profissão » continua a remeter-nos para o seu 

sentido elementar, que como já se referiu estava associado a uma declaração pública das suas convicções 

ou da sua fé (Bourdoncle, 1991; Sewell, cit in Dubar, 1997a). Este sentido permanece ao considerar que diz 

l_mj_cni [ m[\_l_m _ ]l_hç[m ]ihmncnoncp[m ko_ `il[g “jli`_mm[^[m” _ jil cmmi [^koclc^[m [jóm “^_]f[l[çãi 

jú\fc][”, _ hãi [^koclc^[m ohc][g_hn_ j_f[ pc[ ná]cn[ ^[ chc]c[çãi _ [jl_h^ct[a_g gcgénc][ (Biol^ih]f_, 

1991). A explicitação oral das práticas requer um processo distinto de racionalização discursiva e a 

]ihmncnocçãi ^_ og ]ihdohni ^_ m[\_l_m ^_ \[m_ (^_mcah[^im him jlial[g[m ^_ “nlih]i ]igog”) ko_ m_ 

autonomizam gradualmente da prática, que paralelamente sofre mutações, pela evolução dos meios, dos 

resultados da investigação sobre as práticas e pela própria prática. Neste processo, o papel das 

universidades na formação dos profissionais é destacado por diversos autores, tais como Bourdoncle 

(1991) que considera que a noção de profissão e os seus termos conexos são hoje elementos centrais nas 

universidades, que se tornaram estabelecimentos públicos com vocação científica, cultural e profissional 
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(Bourdoncle, 1991: 73). Assim, é possível discernir a dualidade das características de base associadas a 

cada profissão: o serviço que presta e os saberes em que se baseia. 

Para a reflexão sobre o processo de profissionalização, importa rever algumas teorias de base da 

Sociologia das Profissões, onde se distinguem principalmente duas abordagens: a teoria funcionalista (ex: 

Wilson e Carr Saunders em Inglaterra; Parsons nos EUA) e a teoria do interaccionismo simbólico, da 

Escola de Chicago, onde se reúne uma produção teórica de autores como Hughes, Becker, Mead. e 

Goffman.  

Genericamente, a corrente funcionalista, que prevalece até à década de 70, retoma as profissões enquanto 

“blocos homogéneos, comunidades cujos membros partilham identidades, valores e interesses por força 

dos processos de socialização sofridos nas instituições de formação” (Ri^lcao_m, 2002: 18). O nl[\[fbi ^_ 

Carr-Saunders e Wilson, publicado em Inglaterra em 1933, integra-se nesta abordagem funcionalista das 

profissões (Rodrigues, 1997; Dubar, 1997a; Chapoulie, 1973) pois considera que a profissão desenvolve-se 

com a fundamentação da sua técnica, recorrendo a uma formação especializada e procurando responder a 

necessidades sociais (Rodrigues, 1997). Partindo deste pressuposto, os teóricos desta corrente 

apresentam uma tipologia de atributos necessários para a existênci[ ^[ jli`cmmãi: “(c) og[ _mj_]c[fct[çãi 

de serviços, permitindo a crescente satisfação de uma clientela; (ii) a criação de associações profissionais, 

obtendo para os seus membros a protecção exclusiva dos clientes e empregadores, estabelecendo uma 

linha de demarcação entre pessoas qualificadas e não qualificadas, fixando códigos de conduta e de ética 

para os qualificados; (iii) o estabelecimento de uma formação específica fundada sobre um corpo 

sistemático de teorias, permitindo a aquisição de uma cultura pli`cmmcih[f” (Dubar, 1997a: 128). A 

perspectiva funcionalista distingue-se das outras abordagens, nomeadamente da interaccionista, pelo facto 

de assentar nos seguintes princípios-\[m_: “[m jli`cmmõ_m `ilg[g comunidades reunidas à volta dos 

mesmos valores e ^[ g_mg[ “énc][ ^_ m_lpcçi”; i m_o _mn[noni jli`cmmcih[f é p[fc^[^i jil og m[\_l 

“]c_hní`c]i _ hãi [j_h[m jlánc]i” (id.: 131). Nos termos de Willensky (cit in Rodrigues, 1997; Dubar e Tripier, 

1998: 90), og[ i]oj[çãi ”[m]_h^_” [i nínofi ^_ jli`cmmãi j_fi cumprimento de seis critérios, adquiridos 

sucessivamente: ser exercida a tempo inteiro, não amadorística; comportar regras para a sua actividade; 

integrar uma formação e escolas especializadas; possuir organizações profissionais (para a gestão de 

conflitos - associação profissional; sindicato; etc.); comportar uma protecção legal do monopólio da sua 

[]ncpc^[^_; n_l _mn[\_f_]c^i og ]ó^cai ^_ihnifóac]i (jlip[ ^i “c^_[f ^_ m_lpcçi”). 
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O contributo da teoria interaccionista, hoje dominante em países como a França (Dubet, 2002), emergiu 

h[m ^é][^[m ^_ 60 _ 70, _ “não incide sobre a análise dos privilégios profissionais, nem sobre as condições 

estruturais da sua existência; a ênfase é colocada no processo de transformação das ocupações, nas 

interacções e nos conflitos, bem como nos meios e recursos mobilizados neste processo, chamando assim 

a atenção para o papel jogado pelas reivindicações e os discursos sobre o saber, na transformação de uma 

ocupação em profissão” (Ri^lcao_m, 2002: 17). A [háfcm_ ^im alojim jli`cmsionais apresentada nos 

trabalhos desenvolvidos por Hughes (cit in Dubar, 1997a) alicerça a sua análise sociológica na divisão do 

trabalho. A problemática de Hugues centra-se nas práticas sociais que os indivíduos desenvolvem para 

constituírem e reproduzirem a identidade profissional do grupo a que pertencem. No centro da 

profissionalidade, encontra-se um pacto entre quem exerce uma profissão, devidamente creditado 

(diplomado) e mandatado, e os parceiros particulares – jli`cmmcih[cm “f_acncg[^im” j[l[ m_ 

responsabilizarem pelo saber em causa e mantê-lo em segredo. Outro critério introduzido por Hughes é a 

existência de instituições que visam proteger o diploma e manter o mandato dos seus membros 

(organizações profissionais). Neste sistema de categorização social, e segundo Desmarez (1986), para os 

interaccionistas, uma profissão consiste num ofício que conseguiu que os seus especialistas fossem 

detentores de um monopólio de uma determinada actividade profissional, obtendo, preservando e 

consolidando um certo o prestígio e estatuto na divisão do trabalho, que os afasta dos profanos no 

_r_l]í]ci ^i m_o nl[\[fbi (D_mg[l_t, 1986: 169). P[l[ Hoao_m, _hko[hni ko_ “os profanos consideram as 

técnicas profissionais como um meio, os profissionais consideram-nas como uma arte” (Do\[l, 1997[: 

134), que se rege pelo respeito estrito de regras profissionais (códigos de ética e deontologias). Hughes 

n[g\ég [jl_m_hn[ og[ [háfcm_ ^i jli]_mmi ^_ mi]c[fct[çãi jicm ]ihmc^_l[ ko_ i “g[h^[ni” é 

acompanhado pelo desenvolvimento e vei]of[çãi ^_ og[ “`cfimi`c[”, ^_ og[ “pcmãi ^i goh^i”, ko_ chn_al[ 

pensamentos, valores, princípios e significações envolvidos no trabalho (id.). Para Dubet (2002), “a teoria 

interaccionista introduziu uma mudança de foco; ao telescópio funcionalista examinando largos conjuntos e 

grandes series de dados estatísticos substituiu-se pelo microscópio permitindo descrever a realidade do 

trabalho ela própria em contextos nitidamente limitados: o guichet, a turma, o serviço hospitalar, a reunião 

de equipa. O trabalho real apaga o trabalho prescrito”
 3
 (id.: 12). 

Face a estas duas correntes e explicitadas as suas visões acerca dos processos de profissionalização, 

percebemos que a utilização actual do termo tem uma ampla difusão e generalização, revelando a 

                                                             
3
 Todas as traduções apresentadas neste documento são da responsabilidade da autora da investigação. 
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multiplicidade de sentidos e significados atribuídos, nem sempre claros e explícitos. Assim, convém 

apresentar algumas visões mais convergentes, contornando, assim, alguns riscos associados a 

entendimentos redutores do termo.  

Na abordagem apresentada por Champy (2009) o termo «profissionalização» pode ter três acepções : 

sentido 1 : aplicado a um indivíduo, designa o processo de aquisição das competências que fazem deste 

um profissional; sentido 2 : aplicado a uma profissão, designa o acesso ao estatuto profissional ; sentido 3 : 

aplicado a uma sociedade, designa o acesso ao estatuto de profissão. Este autor destaca a 

interdependência existente nestes processos : uma sociedade profissionaliza-se (sentido 3) quando vários 

ofícios se profissionalizam (sentido 2). A profissionalização, tal como descrita por Bourdoncle (1991), traduz 

um processo polissémico: designa a evolução da profissão, aponta para uma retórica desenvolvida pelo 

grupo profissional no sentido de um maior reconhecimento, processo de melhoria colectivo e individual do 

exercício de uma profissão, ambiciona o desenvolvimento de uma profissionalidade pela qual os actores 

constroem e dominam as competências e os saberes essenciais para a prática de uma profissão. Este 

[onil chnli^ot [ch^[ i ]ih]_cni ^_ “jli`cmmcih[fcmgi” `[]_ àm _mnl[néac[m ]if_]ncp[m ^_ nl[hm`ilg[çãi ^[ 

[]ncpc^[^_, m_h^i ko_ _mn_ é i “estado daqueles que manifestam a sua adesão às normas que emergem 

da transformação, tal como o respeito pelas regras colectivas, consciência profissional, exigência de 

eficácia” (Bio^ih]f_, 1991: 76). O jli]_mmi ko_ ]ih^ot [ _mn_ _mn[^i ji^_ m_l ^_mcah[^i ^_ mi]c[fct[çãi 

profissional, dado que a acepção do termo « socialização » remete claramente para uma aceitação e 

partilha de valores e normas de um grupo profissional. Sublinhando esta mesma ideia de constante 

mutação, para Dubar (2003) o conceito de grupo profissional remete para um conjunto vago, segmentado, 

em constante evolução, que agrega pessoas que exercem uma actividade com a mesma designação, 

dotada de uma visibilidade social e de uma legitimidade política suficiente, num período significativo (Dubar, 

2003 : 51).  

Genericamente, no estudo do processo de profissionalização, interessa compreender a mudança da 

natureza da actividade e de estatuto (passagem de ofício a profissão), o desenvolvimento profissional que 

remete para o aumento das competências profissionais, acompanhado de um crescente prestígio, 

reconhecimento e valorização pública atribuídos ao serviço prestado pela profissão, gradualmente assistida 

por um aumento da duração e especialização da formação (Bourdoncle, 1991). Para Dubar (1997a), a 

construção dos espaços de qualificação dentro de cada profissão, são o reflexo de negociações e 

compromissos entre vários parceiros (empregadores, trabalhadores, Estado), demonstrando a instabilidade 
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do jogo de interacções para a construção de espaço comuns de racionalidade. O desafio dos actores que 

intervêm neste processo é a construção conjunta da profissionalidade dos indivíduos, que se constrói pela 

articulação de três processos, que envolvem a formação inicial e contínua das competências, a sua 

codificação nos sistemas de emprego e o reconhecimento das competências, que resulta do jogo das 

relações profissionais (Dubar, 1997a). 

Neste quadro, convém destacar a importância que a formação assume na aquisição e reciclagem dos 

saberes próprios da profissão, Bourdoncle e Lessard (2002) defendem que a formação profissional designa 

geralmente as formações que preparam explicitamente para o exercício de um trabalho organizado e 

reconhecido, integrando várias dimensões: o desenvolvimento de competências necessárias para o 

desempenho do acto profissional - saber-fazer; a apropriação de conhecimentos que fundamentam esse 

acto profissional - saberes; a socialização, isto é a aquisição de valores e atitudes específicas do grupo 

profissional - saber-ser (Bourdoncle e Lessard, 2002: 134). Actualmente, a universidade assume um 

carácter cada vez mais profissionalizante, prevendo nos seus curricula espaços dedicados à prática. 

Segundo Bourdoncle e Lessard (2002), é possível identificar três concepções de universidade que se 

afirmaram ao longo da história e que ainda coabitam no mesmo campus:  

(a) a universidade liberal - voltada para a formação intelectual e moral dos jovens, espaço de 

discussão, avaliação e exploração de ideias; onde o saber discutido e transmitido consiste no 

próprio fim da acção; que promove a pluridisciplinaridade e rejeita o trabalho manual;  

(b) a universidade científica, ou de investigação - a sua missão essencial reside na procura da 

verdade, a ciência como espírito e como ética deve penetrar o mundo das profissões, ensinar é 

integrar o aluno no processo de construção do conhecimento e não apenas transmitir 

conhecimentos já constituídos; 

(c) a universidade de serviço - defende a ideia que a cultura geral e a ciência devem contribuir para o 

progresso da sociedade: a formação profissional universitária implica uma formação intelectual e 

fundamenta uma prática profissional; considera que a inteligência não se desenvolve no vazio e 

procura por isso apoiar-se num encontro entre a teoria e a prática; caracteriza-se pela simbiose 

entre a acção e a reflexão (relação dialéctica), que asseguram a inserção e o progresso social. 
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Paralelamente, é importante destacar a epifoçãi ^im “]_hnlim ^_ jli^oçãi ^_ m[\_l_m ]c_hní`c]im”,  que 

hoje já não se concentram apenas em meios académicos, encontrando-se contributos vindos de uma 

gofncjfc]c^[^_m ^_ _hnc^[^_m, pcmn[m _hko[hni “l_`_lêh]c[m” _g ^_n_lgch[^[m ál_[m (]_hnlim ^_ _mnodos 

públicos e privados; laboratórios de universidade; empresas; empresas de inovação; centros privados 

especializados na área; institutos de coordenação e regulação; etc.). O intercâmbio de conhecimentos e 

práticas, mobiliza cada vez mais equipas de investigadores heterogéneas – de origem, formação, 

disciplinas e interesses diversos (Bourdoncle, 2002) -, aproximando realidades que anteriormente se 

consideravam díspares, constituindo-se novos espaços de discussão e produção aberta.  

Assim, considerando os contributos teóricos anteriormente apresentados e para compreender o processo 

^_ jli`cmmcih[fct[çãi ^i “]ihm_lp[^il-l_mn[ol[^il” ^_mn[][l_gim hi l_mj_]ncpi ][jínofi ^_^c][^i à 

especificidade desta profissão, a importância de diversos elementos que o influenciam, nomeadamente : o 

seu desenvolvimento histórico; a legislação/regulamentação; o processo de legitimação da prática; o 

reconhecimento social; as escolas/formações existentes; a designação económico-social da actividade. 

1.1.2 A linguagem como elemento especificador da profissão 

Cada profissão detém um sistema de codificação próprio da sua actividade, adquirido e (re)construído 

através dos conhecimentos transmitidos em formação e pela prática. Assim, alguns autores (Falzon, 1991) 

chamam a atenção para a distinção entre os diálogos expert/non-expert e entre experts. De facto, ao 

inquirir um profissional acerca da sua actividade, encontraremos um recurso regular a uma terminologia 

própria, comum aos experts. Epc^_hn_g_hn_, [mmcmncl_gim n[g\ég [ og[ “`cfnl[a_g” ^[ informação, com 

um léxico possivelmente adaptado à representação que o inquirido detém face ao investigador, quer pela 

facilitação do vocabulário empregue, quer pela tentativa de clarificação de conceitos-chave da profissão, 

nomeadamente: objectos/instrumentos de trabalho, técnicas, produtos/resultados, tarefas/acções, cargos, 

normas, siglas e instituições do seu meio profissional. Segundo Kramarz (1991) “a situação de interrogação 

constrange a  declaração da pessoa entrevistada, que tem de escolher as suas palavras no seio de um 

sub-conjunto do  repertório o mais ajustado ao contexto” (Kramarz, 1991: 3). Este esforço, consciente ou 

ch]ihm]c_hn_, jli]ol[ a[l[hncl [ chn_fcac\cfc^[^_ ^i ^cm]olmi j[l[ i “f_cai h[ g[nélc[”, ^cmn[h]c[h^i-se de 

uma linguagem especializada e aproximando-se de uma linguagem natural, que mobiliza conhecimentos 

gerais, não especializados (Falzon, 1991).  
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Para além da reprodução de um vocabulário próprio, importa ainda reconhecer o significado que cada uma 

destas palavras assume no seio do corpo profissional, remetendo para memórias e aprendizagens que 

constituem a identidade de cada profissional. De facto, há objectos e palavras que só podem ser 

entendidas na dimensão e importância que assumem para o exercício da profissão em estudo. 

Analisando agora a especificidade da terminologia e cultura profissional do conservador-restaurador, são 

comummente empregues alguns termos chave, destacando-se princípios e noções de um elevado valor 

simbólico, nomeadamente: herança ; memória; rigor; autenticidade; doutrina; reversibilidade; respeito (pelo 

original); responsabilidade; concentração; intervenção mínima/máxima; valor estético; valor histórico. Como 

^_`_h^c^i jil D_\lior (2008), é jimmíp_f ]ihmncnocl og “mni]e” ^_ j[f[pl[m j[l[ l_`_l_h]c[l _ _rplicar a sua 

profissão, porém, o contexto de produção e declaração deste discurso tem um papel activo na escolha de 

cada termo, não podendo por isso ser negligenciado. Assim, as expectativas produzidas nos contactos 

(concisos) de explicação e marcação de entrevistas, as interacções e reacções com o interlocutor directo 

(entrevistadora) são variantes que devem ser consideradas na preparação, realização e análise de cada 

entrevista do estudo.  

1.2 Processos de socialização profissional 

No acesso a uma profissão, o indivíduo revela uma opção por um determinado campo de actividade, com 

maior ou menor informação e preparação, por escolha e vocação pessoal ou por constrangimentos que o 

encaminharam para a referida actividade, que implica um gradual impacto na sua identidade. Para a 

[mmcgcf[çãi ^i ko_ m_ ]ihmc^_l[ m_l [ “]ofnol[ jli`cmmcih[f” ^i aloji, i mod_cni chc]c[ i m_o j_l]olmi ]ig i 

acesso a uma formação inicial que lhe permitirá deter os conhecimentos de base da actividade, vendo-se 

“l_]ihb_]c^i” jil g_ci ^_ og documento formal para exercer a actividade – obtenção de diploma - 

enquanto profissional habilitado para o efeito. A subsequente imersão e integração fazem-se nas primeiras 

_rj_lcêh]c[m f[\il[cm, ih^_ i mod_cni [mmog_ [m jlcg_cl[m “`ohçõ_m”, c^_hnc`c][-se ]ig i “ionli”, n_hn[ 

discernir os papéis a desempenhar, descobre as regras explícitas e implícitas da equipa e contexto, 

mobilizando um conjunto de aprendizagens e competências práticas adquiridas. Reconhece-se aqui a 

importância e intenção formativa dos programas curriculares que integram uma componente de 

“[fn_lhâh]c[” [i fihai ^i ]c]fi ^_ `ilg[çãi, jl_p_h^i ^cp_lmim j_líi^im ^_ _mnáaci _ ]ihn[]ni ]ig [m mo[m 

futuras tarefas e contextos de acção, que naturalmente favorecem a adaptação do sujeito ao meio 

profissional, pela aquisição de novos saberes e técnicas, distintos das formações predominantemente 
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“n_ólc][m”. N_mn_ ]ihn_rni, i ]ih]_cni ^_ mi]c[fct[çãi jli`cmmcih[f ji^_lc[ l_g_n_l j[l[ [m _rj_lcêh]c[m ^_ 

adaptação e inserção na actividade profissional, porém, esta visão seria bastante redutora e pouco 

ajustada à actual realidade profissional.  

Assim, para compreender melhor a evolução e as diversas acepções do termo, faremos uma breve 

referência às fontes teóricas da socialização, que nos permitem desenvolver um olhar mais esclarecido 

sobre o domínio específico da socialização profissional.  

Se, por um lado, a abordagem vinda da psicologia genética piagetiana defendeu que a socialização é, 

antes de mais, um processo de formação da pessoa, a abordagem sociológica centrou a sua visão no 

processo de socialização enquanto forma de continuidade das sociedades. Nesta senda, os autores Bolliet 

e Schmidt (2002), consideram que o conceito sociológico de socialização procura compreender os 

mecanismos da transmissão da cultura, isto é a forma como os indivíduos recebem esta transmissão e a 

interiorizam, ou mesmo incorporam os valores, as normas e os papéis, os esquemas transmitidos. Estes 

mecanismos de transmissão estão directamente relacionados com a forma como os indivíduos constroem a 

sua identidade, constroem a sua relação com a sociedade, os sentimentos de pertença a grupos e a 

imagem de si que decorre deste trabalho identitário. Neste conceito de socialização, a abordagem centra-

se no modo como os indivíduos são integrados na sociedade (Bolliet e Schmitt, 2002 :8-9). 

O enfoque no processo de transmissão cultural encontra-se nas teorias de diversos sociólogos, tais como 

Durkheim, Weber, de acordo com os modelos apresentados por Dubar (1997a). A título de exemplo, o autor 

refere a tese de Parsons (1937) e o seu modelo do funcionalismo estrutural que identifica quatro funções 

estruturais da socialização concebida como processo social (sistema LIGA: Latência; Integração; Goal-

attainment; Adaptação), e para quem as funções mais decisivas da socialização correspondem à 

chn_lcilct[çãi ^[m hilg[m _ ^im p[fil_m _ [ chn_al[çãi mi]c[f. A “n_ilc[ mojl_g[” ^_ P[lmihm [mm_hn[ h[ 

c^_c[ ^_ ko_ “a conformidade precoce dos indivíduos às normas e aos valores é assegurada pelos agentes 

socializadores que também foram socializados neste sistema e que se encontram legitimados para garantir 

o seu papel socializador. Quanto mais cedo esta conformidade intervém na existência, mais ela se integra 

precocemente na personalidade em formação e mais possibilidades ela tem de conduzir com sucesso a 

uma adaptação” (Do\[l, 1997[: 55).  

Berger e Luckmann (1966, cit in Dubar 1997a) conceberam um modelo baseado em dois níveis de 

socialização distintos: a socialização primária e socialização secundária. A primeira, que se desenvolve na 
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primeira infância, corresponde à incorporação de um saber de base, pré-reflexivo e pré-dado, desenvolvida 

j_f[ ]lc[hç[, [nl[pém ^[ ch]iljil[çãi ^_ og “m[\_l ^_ \[m_”, [nl[pém ^[m l_f[çõ_m ko_ m_ _mn[\_f_]_g 

entre o mundo social da família e a instituição escola, permitindo a construção e a antecipação das 

condutas sociais. A socialização secundária consiste na incorporação de saberes especializados — 

saberes profissionais — “que são definidos e construídos por referência a um campo especializado de 

actividades‛ (Dubar, 1997a: 96). Esta teoria pressupõe a existência de algumas condições para que os 

jli]_mmim ^_ “^_m_mnlonol[çãi/l__mnlonol[çãi ^[ c^_hnc^[^_” n_hb[g êrcni (_r: ^cmn[h]c[g_hni ^_ j[jécm; 

compromisso pessoal; processo institucional de iniciação; etc.), sendo que quanto maior for a distância 

entre os conteúdos da socialização primária e os da socialização secundária, mais importante e difícil será 

reunir estas condições (Dubar, 1997a: 97). 

Para Hughes (cit in Dubar, 1997a), a fabricação de um profissional consiste numa espécie de modelo da 

socialização profissional que através da iniciação à cultura profissional potencia uma conversão a uma 

nova concepção do eu e do mundo, a uma nova identidade (Dubar, 1997a: 136). Como explicitado por 

Dubar (1997a), a teoria de Hugues considera três mecanismos específicos da socialização profissional: (i) 

“[ j[mm[a_g [nl[pém ^i _mj_fbi” – que permite olhar o mundo às avessas, pela imersão na cultura 

profissional que aparece como o invelmi ^[ “]ofnol[ jli`[h[” _ f_p[ i ch^cpí^oi à c^_hnc`c][çãi jlial_mmcp[ 

com o papel, pela descoberta da realidade desencantada do através de quatro elementos de base na 

identidade profissional: a natureza das tarefas; a concepção do papel; a antecipação das carreiras e a 

imagem do eu; à descoberta da realidade desencantada do mundo profissional; (ii) a instalação da 

^o[fc^[^_ _hnl_ i gi^_fi c^_[f ko_ ][l[]n_lct[ [ “^cahc^[^_ ^[ jli`cmmãi” _ i “gi^_fi jlánc]i” ko_ m_ 

refere às tarefas quotidianas, compostas também por trabalhos mais pesados, e que, para ser 

ultrapassada, recorre a um processo de projecção pessoal por identificação com um grupo de referência, 

que representa a antecipação de posições desejáveis, a que gostariam de pertencer no futuro, e uma 

insnâh]c[ ^_ f_acncg[çãi; (ccc) i [domn[g_hni ^[ ]ih]_jçãi ^i “_o”, por abandono de estereótipos anteriores, 

pela acomodação entre o modelo ideal da profissão e as realidades práticas que conhece. Esta abordagem 

permite-nos compreender melhor o processo de socialização profissional, que deu origem a diversos 

_mno^im, ko_ ^_gihmnl[g [ _rcmnêh]c[ ^_ _n[j[m j_f[m ko[cm i jli`cmmcih[f “j[mm[” h_mn_ jli]_mmi ^_ 

]ihmnloçãi ^i “j[j_f”, n[cm ]igi [ cha_hoc^[^_ chc]c[f, `loni ^_ c^_c[m ]ihmnloí^[m [i fihai ^[ `ilg[çãi e a 

crescente noção da incongruência entre a expectativa/ideia inicial e a realidade (choque da realidade); o 

agir em conformidade com o que se espera de nós, por antecipação; a simulação do papel na procura de 

correspondência com o papel a desempenhar, mesmo que distante da ideia anterior; a interiorização da 
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carreira e a interiorização estável, pela aquisição e incorporação de reflexos e atitudes profissionais (Dubar, 

1997a). 

No âmbito específico deste estudo, importa analisar os processos e as instâncias de socialização 

profissional dos conservadores-restauradores, as continuidades e descontinuidades entre o contexto 

escolar (instituições de ensino/formações universitárias profissionais) e o contexto profissional, 

determinantes nos processos de construção da identidade profissional. Considerando que cada profissional 

é um agente activo, capaz de justificar a sua prática e cada uma das suas escolhas, na análise do processo 

de socialização, o enfoque centra-se no confronto e adaptação do indivíduo às realidades do 

funcionamento do mercado de trabalho. Os mecanismos de socialização profissional são definidos por 

Dubar (1992) enquanto movimentos conjuntos dos indivíduos na construção do seu futuro profissional e 

das instituições na elaboração do seu projecto colectivo (Dubar, 1992: 522). Importa aqui destacar a 

importância da relação com o saber neste período de inserção e respectivo processo de profissionalização, 

retomando a visão de Charlot (1997) para quem esta relação representa a relação com o mundo, com o 

outro e consigo próprio, por parte de um sujeito confrontado com a necessidade de aprender, incluindo 

representações, entendidas como sistemas de relação, de interpretação, ancorados numa rede de 

significados (Charlot, 1997:93). A formação do sujeito assug_ og j[j_f jl_jih^_l[hn_, jicm “facilita a 

incorporação de saberes que estruturam, simultaneamente, a relação com o trabalho e a carreira 

profissional.” (Do\[l, 1997[: 51). Ammcg, _mn_ n_gji ^[ `ilg[çãi ko_ [hn_]_^_ og _mn[noni nl[hmcnólci - o 

acesso à profissão - n[g\ég ^_p_ m_l pcmni _hko[hni jihni ^_ pcl[a_g (“nolhcha jichn”) ^_n_lgch[hn_ h[ 

trajectória dos actores (Gonnin-Bolo, 2007: 132) pois é aqui que se formulam projectos e expectativas e se 

perspectivam trajectórias profissionais. É nesta fase de imersão no seu projecto profissional que o sujeito 

^_fch_c[ (hip[m) pihn[^_m, _ chn_h]cih[fc^[^_m, jicm “os processos identitários são apreendidos na 

articulação das interacções locais no seio do projecto” (Bionchet, 1990: 101). 

Ainda neste âmbito, não podemos descurar as actuais discussões e interrogações em torno do declínio do 

“jlial[g[ chmncno]cih[f”
4
 (Dubet, 2002) que fornecia ao indivíduo um quadro de pensamento e acção, 

^_`chc^i ]igi “o processo social que transforma os valores e os princípios em acções e em subjectividade 

                                                             
4
 O ]ih]_cni ^_ “Plial[g[ Ihmncno]cih[f” ^_mcah[ “um modo de socialização, (“) um tipo de relação com outrem (“). Em poucas palavras: 

1) este programa considera que o trabalho sobre outrem é uma mediação entre valores universais e indivíduos particulares; 2) afirma que o 

trabalho de socialização é uma vocação porque é directamente fundado sobre valores; 3) este programa crê que a socialização visa 

inculcar normas que conformam o indivíduo e, ao mesmo tempo, o tornam autónomo e «livre» (Dubet, 2002: 13). Na perspectiva deste 

autor, as instituições não são uhc][g_hn_ “`[]nim” _ jlánc][m ]if_]ncp[m, g[m n[g\ég ko[^lim ]iahcncpim _ gil[cm him ko[cm m_ 

desenvolvem os pensamentos individuais (id.: 22) 
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pelo intermédio de um trabalhado profissional especifico e organizado” (id.:24) e que visa erigi-lo em 

“sujeito capaz de ser senhor de si mesmo e de construir a sua liberdade” (id.:35), ideia representada no 

seguinte esquema/equação: 

Valores/princípios → Vocação/profissão →  Socialização: indivíduo e sujeito 

Neste processo de individuação _ `ilg[çãi ^i big_g ]ihn_gjilâh_i, ][\_ [i jlial[g[ chmncno]cih[f “a 

missão (socializadora) de transformar o indivíduo em sujeito” (Vc_cl[, 2010). F[]_ [i []no[f ^_]fíhio da 

instituição, vive-se uma decomposição dos elementos e das representações que o programa institucional 

tinha a capacidade de integrar num sistema percepcionado como mais ou menos coerente (Dubet, 2002). 

N_mn_ ]_hálci, ih^_ “cada um se constrói como entende através de uma auto-referência ética e face à 

desigualdade de distribuição dos recursos, nada mais pode assegurar os indivíduos ancorando-os em 

papéis e culturas” (id.: 15), evidencia-se um processo de socialização cada vez mais autónomo, 

problemático e incerto. 

Neste contexto, a socialização consiste num processo único, cada vez mais integrado e que não se 

restringe apenas à fase inicial de inserção profissional. Na actual sociedade, a vida profissional está 

associada a um previsível processo de mudanças regulares, feito de variados empregos, contratos, cargos, 

tarefas e instituições. A permanência num mesmo posto de trabalho integra parte de um trajecto, com 

lcngim _ ^ol[çõ_m cgjl_pcmnim, ih^_ i mod_cni dá hãi _mj_l[/jli]ol[ og “_gjl_ai j[l[ [ pc^[”. A incerteza 

do amanhã, a intensificação do ritmo de trabalho, a insegurança salarial, a precarização dos estatutos 

instigam a uma concorrência feroz, vendo-se aparecer biografias de jovens com percursos cada vez menos 

lineares, cada vez mais clivados, diversificados e complexos, com novas formas de mobilidade horizontal, 

“m[fn[h^i” ^_ og[ mcno[çãi ^_ nl[\[fbi jl_]álci j[l[ ionl[ (Rioff_[o-Berger, 2003). A mobilidade 

profissional, acompanhada por regulares reciclagens, aperfeiçoamentos ou actualizações, é constitutiva de 

uma identidade social dos indivíduos (Dubar, 1992). Esta identidade já não é adquirida, de uma vez por 

todas, no final da formação inicial. Constrói-se, desconstrói-se e reconstrói-se à medida das mudanças e 

dos percursos de mobilidade (Dubal, 1992), cgjimnim io _m]ifbc^im. P[l[ Do\[l, “a identidade não é mais 

do que o resultado simultaneamente estável e provisório, individual e colectivo, subjectivo e objectivo, 

biográfico e estrutural, dos diversos processos de socialização que, em conjunto, constroem os indivíduos e 

as instituições” (Do\[l, 1997[:105). Om jli]_mmim ^_ mi]c[fct[çãi jli`cmmcih[f mãi, por isso, processos 
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continuados e dinâmicos, enraizados nas interacções que ocorrem entre os elementos do grupo 

profissional, ou da equipa muldisciplinar onde o sujeito se integra.  

1.3 A construção da identidade profissional 

Como se sublinhou anteriormente, a identidade profissional não emerge da mera passagem do sistema 

escolar para a imersão na prática profissional, pois, no centro deste processo de socialização, marcado 

pela instabilidade da envolvente, encontra-se um individuo em plena (re)construção. Assim, importa 

entender a complexa relação entre a imagem que o sujeito tem da sua profissão e o reconhecimento 

associado à imagem que a sociedade tem do seu trabalho, analisando a forma como cada um constrói o 

seu percurso individual neste caminho sinuoso. Deste modo, e considerando a centralidade desta 

problemática, enquanto objecto científico do presente estudo, interessa compreender o significado da 

noção de identidade bem como os processos de construção da identidade profissional. 

1.3.1 Um processo dual  

Ao longo deste trabalho, toma-se como referente a dualidade da definição de identidade assumida por 

Do\[l (1997[), ko_ ]ihmc^_l[ ko_ “a identidade para si e identidade para o outro são inseparáveis e estão 

ligadas de uma forma problemática. Inseparáveis porque a identidade para si é correlativa do Outro e do 

seu reconhecimento: eu só sei quem eu sou através do olhar do outro” (Do\[l, 1997[: 104). A c^_hnidade 

^i Eo (“J_”, h[ n_lgchifiac[ ^_ M_[^) ji^_ io hãi ]ich]c^cl ]ig [ c^_hnc^[^_ ko_ i Oonli `ilgof[ j[l[ 

_mn_ g_mgi Eo (“Mic”, h[ n_lgchifiac[ ^_ M_[^), ^[^i i ^igíhci ^[ ch]_ln_t[ h[ _rj_lcêh]c[ ^i ionli _ h[ 

visão que se detém desse mesmo olhar. A idehnc^[^_ é i l_mofn[^i ^_ og[ “c^_hnc`c][çãi ]ihncha_hn_” 

(Dubar, 2001a: 3), não podendo ser dissociada da constante interacção e procura de um espaço de 

compromisso com a alteridade. Assim, afirma-se a contínua reconstrução numa dinâmica de interacção 

perm[h_hn_, ih^_ chn_lpêg [m l_jl_m_hn[çõ_m ^_ mc _ i ifb[l ^i ionli, jicm [ “identidade nunca é dada, é 

sempre construída e a (re)construir numa incerteza maior ou menor e mais ou menos durável” (Do\[l, 

1997a: 104). Estas identificações que o individuo recebe dos outros por intermédio de actos de atribuição 

de categorias socialmente definidas, podem ser aceites ou recusadas, sendo por isso necessário 

considerar a questão da transacção entre a identidade atribuída e a identidade aceite (ou recusada), 

reconhecendo o quanto o papel do outro é fundamental na constituição da identidade. Assim, para Dubar 

(1997a), destacam-se dois processos nos mecanismos de identificação: a atribuição da identidade pelos 

agentes externos, directamente em interacção com o individuo e que corresponde a características e 
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[nlc\onim “_mj_l[^im” (c^_hnc^[^_m mi]c[cm pclno[cm, j[l[ Gi``g[h); [ ch]iljil[çãi ^[ c^_hnc^[^_ j_fim 

próprios indivíduos e que corresponde a características e atributos atribuídos a si próprio (identidades 

sociais reais, para Goffman). O processo de construção das identidades sociais faz-se na articulação entre 

as transacções externas – transacção objectiva, que visa acomodar a identidade para si (identidade 

reivindicada) à identidade para o outro (identidade atribuída) – e as transacções internas ao indivíduo – 

transacção subjectiva, composta pela necessidade de manter identidades herdadas e construir identidades 

visadas. Estas transacções acompanham o indivíduo ao longo da vida profissional e pessoal, e servem de 

enquadramento à narrativa que cada um faz do seu percurso (Gonnin-Bolo, 2007). 

A dupla transacção dos processos identitários - biográfica e relacional (ou estrutural) – recorre a um 

mecanismo comum, a existência de tipos identitários, que correspondem a categorias particulares de 

referência para identificar os outros e se identificar a si próprio, ‚as formas visadas não são unicamente 

relacionais (identidades de actores num sistema de acção), são também biográficas (tipos de trajectórias no 

decurso da vida de trabalho). As identidades profissionais são maneiras socialmente reconhecidas, para os 

indivíduos, de se identificar uns aos outros, no campo do trabalho e do emprego‛ (Dubar, 2001a : 95). Para 

Dubar (2001a), construir uma identidade profissional, enquanto elemento das identidades pessoais, é 

envolver-se continuamente em negociações complexas com os outros e consigo mesmo para ser 

reconhecido.  

Neste processo de identificação do outro, as categorias sociais permitem agregar os indivíduos de uma 

mesma geração, de acordo com homologias de posições, que correspondem a padrões socialmente 

reconhecidos, como por exemplo as categorias socioprofissionais, que se regem segundo classificações e 

]lcnélcim ko_ “combinam a pertença e a posição ‚profissional‛ com o nível e o tipo de estudos ‚escolares” 

(Dubar, 1997a: 111). Obviamente, estas categorizações devem ser entendidas como elementos 

construídos e reconstruídos, alvo de uma relativa obsolescência, sobretudo, em períodos de 

mudança/crise. 

O estudo da dimensão identitária, baseada na análise indutiva das narrativas como é o caso presente, deve 

[ch^[ ]ihmc^_l[l i gi^_fi [jl_m_hn[^i jil Do\[l (2001[) ko_ ^cmnchao_ ^c`_l_hn_m “`ilg[m c^_hncnálc[m”, hi 

eixo temporal (discursos de continuidade de trajectória e discursos que exprimem uma série de rupturas, 

escolhidas ou enfrentadas) e no espacial (reconhecimento pelos parceiros no emprego e formação, um não 

reconhecimento dos actores na situação vivida). Na articulação já referida entre o biográfico e o relacional, 
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Dubar (2001[) c^_hnc`c][ ^cp_lm[m `ilg[m c^_hncnálc[m, jl_`_lch^i _mn[ _rjl_mmãi à ^_ “c^_hnc^[^_ 

jli`cmmcih[f”, [ _rjl_mmãi `ilg[m c^_hncnálc[m l_g_n_-nos j[l[ “formas sociais de identificação dos 

indivíduos em relação com os outros e no período de uma vida” (Do\[l, 2001a:6), sendo que a “cada forma 

identitária, associada a um ‚mundo vivido do trabalho‛, corresponde, de forma ideal, um tipo de formação, 

isto é, um sistema de objectivos, de métodos pedagógicos e de organização prática” (Do\[l, 1997\: 50). 

Dubar (2001a: 54-55) distingue quatro formas identitárias ideais-típico: 

i. forma identitária reflexiva: (relacional para si, é o Eu reflexivo): decorre de uma consciência 

reflexiva, existindo um activo compromisso com um projecto que tem um sentido subjectivo e que 

implica a identificação a uma associação de pares que partilham do mesmo projecto. Ao Nós 

corresponde um Eu-jlójlci l_`f_rcpi [ ]ihmc^_l[l ]igi [ “`[]_ ^i Eo” ko_ ][^[ og ^_m_d[ m_l 

l_]ihb_]c^[ j_fim Oonlim “mcahc`c][ncpim” ko_ j_ln_h]_g à mo[ ]igohc^[^_ ^_ jrojecto. É a visão 

ética que dá um sentido à existência inteira; 

ii. forma identitária narrativa: (biográfica para si): põe em questão as identidades atribuídas e um 

jlid_]ni ^_ pc^[ `ilgof[^i j[l[ og[ ]_ln[ fiha_pc^[^_. É “[ko_f[ bcmnólc[ ko_ ][^[ og m_ ]ihn[ a 

mc jlójlci mi\l_ [kocfi ko_ _hn_h^_ ko_ é”. É i Eo h[ll[ncpi ko_ ][^[ og ko_l p_l l_]ihb_]c^i 

pelos Outros significativos, mas também pelos Outros generalizados. Revela uma busca de 

autenticidade da procura de um Si, acompanhado por crises e abalado por vicissitudes múltiplas. É 

a continuidade de um Eu projectado nas pertenças sucessivas.  

iii. forma identitária estatutária: (relacional para outrem) define-se nas e pelas interacções no seio de 

um sistema instituído e hierarquizado. Constrói-se sob a pressão de integração nas instituições: a 

`[gífc[; [ _m]if[; im alojim jli`cmmcih[cm, i Emn[^i. Igjfc][ og “Eo mi]c[fct[^i” j_fi ^_m_gj_hbi 

de papéis, caracterizando as identificações estatutárias ou categoriais. 

iv. forma identitária cultural / comunitária: (biográfica para outrem) esta forma caracteriza-se pela 

inscrição dos indivíduos numa linhagem geracional; designa a pertença a um grupo local e a sua 

cultura herdada (língua; crenças; tradições). Predomina o Nós sobre o Eu, as formas místicas de 

crenças, sobre as formas racionais (Weber) e as formas pré capitalistas de produção (Marx);  

Para facilitar a compreensão destas quatro formas identitárias, veja-se a figura 1, que retoma ainda a 

distinção do autor (Dubar, 2001a) das formas identitárias predominantemente comunitárias ou societárias: 

a) as formas comunitárias, correspondem a uma das mais antigas formas identitárias, supõem a crença na 

_rcmnêh]c[ ^_ ]igohc^[^_m, ]igi “mcmn_g[m ^_ foa[l_m _ ^_ hig_m jl_^_n_lgch[^im [im ch^cpí^oim ko_ m_ 

reproduzem de forma idêntc][ [nl[pém ^[m a_l[çõ_m”. P[ln_ ^i jlch]íjci ^_ ko_ ][^[ ch^cpí^oi j_ln_h]_ [ 

uma comunidade, a um grupo de pertença, onde assume uma posição singular. Estes grupos são 
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considerados primordiais, imutáveis ou pelo menos vitais à existência individual; b) as formas societárias, 

g[cm l_]_hn_m _ [ch^[ _g _g_laêh]c[, jl_mmojõ_g [ _rcmnêh]c[ ^_ “]if_]ncpim gúfncjfim, p[lcáp_cm, 

efémeros, aos quais os indivíduos aderem durante períodos limitados e que lhes fornecem as fontes de 

identificação que eles gerem de man_cl[ ^cp_lm[ _ jlipcmólc[” (id. : 4-5) 

Figura 1 – Formas Identitárias  

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Dubar (2001a), assiste-m_ []no[fg_hn_ à jlcg[tc[ ^[m ]igohc^[^_m mi]c_nálc[m, ^i “_o” mi\l_ [m 

]igohcnálc[m “hóm”, das formas de individualização, diferenciadoras, sobre as formas colectivas, de carácter 

generalizador. Face a esta nova realidade, acompanhada de novos modos de produção económica e novas 

relações sociais, o sujeito depara-se com uma necessidade de recomposição identitária, constituindo-se e 

assumindo-se como sujeito socialmente dependente, por um lado, e incitado à autonomia e realização de si 

por outro lado (Dubar, 2001a). O sujeito vcp_ ^cp_lm[m ]lcm_m ih^_ hi “abandono da ‘velha identidade’ isto é 

da renúncia de uma forma identitária protectora (...) e a construção lenta e penosa de uma ‘nova identidade’ 

(...) existe um vazio, um ‘no man’s land de sentido’ onde literalmente o Eu não é nada” (id.:171). Neste 

j_líi^i ^c`í]cf, ^_ “hi g[h’m f[h^”, f_p[hn[g-se `l_ko_hn_g_hn_ jli\f_gánc][m, ]igi jil _r_gjfi “uma 

queda, uma depressão, um suicídio, uma crise aguda‛, ultrapassadas com o encontro de equilíbrio ‚entre a 

’velha’ identidade e a ‘nova’ identidade”(id.:172). Pilég, “é a crise que revela ao próprio sujeito quem ele é, 

obrigando-o a reflectir, a mudar, a lutar ‚sair da situação em que se encontra e de se reinventar a ele 

próprio, com os outros. A identidade pessoal não se constrói de outra forma” (Do\[l, 2001[: 218). 
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1.3.2 Um processo dinâmico  

Para Zarca (1998) o estudo da identidade de um grupo social deve ser feito partindo da história deste 

“l_[aloj[g_hni”, ko_ cgjfc][ ila[hct[çãi _ l_jl_m_hn[çãi. A l_jl_m_hn[çãi mo\_hn_h^_ i nl[\[fbi 

simbólico necessário à sua constituição bem como à manutenção da coesão do grupo, ou mesmo 

redefinição quando é manifesta a necessidade de uma nova delimitação do campo, e das suas fronteiras, 

para conservar a sua visibilidade e peso funcional. Para conhecer essa história, importa também analisar o 

processo de designação dos agentes habilitados a efectuar o referido trabalho, “[onilct[^im” a falar e a agir 

_g hig_ ^i aloji. N_mn_ ]ihn_rni, i [onil l_g_n_ j[l[ [ cgjilnâh]c[ ^i ji^_l ^[m ]iljil[çõ_m, “a força 

da identidade colectiva identifica-se, numa profissão, pelo poder corporativo” (id.: 247).  

Em Portugal, nos últimos anos, foram realizados diversos estudos sócio-históricos sobre profissões muito 

]ih]l_n[m _ ko_ him j_lgcn_g j_l]_\_l i ^_m_hpifpcg_hni ^_mn[m _mnl[néac[m ^_ “l_[aloj[g_hni”, ko_ 

passam pelo recurso a movimentos associativos de tipo corporativo e que contribuíram para a gradual 

legitimação de um discurso e valorização de um saber profissional. Citam-se aqui alguns exemplos de 

estudos de profissões em Portugal, com especial enfoque nas mutações que marcaram o percurso e a 

]ihmnloçãi ^_ og[ “c^_hnc^[^_ jli`cmmcih[f”, hig_[^[g_hn_: i ][mi ^im jli`_mmil_m (Nópi[, 1987), ^im 

técnicos de cardiopneumologia (Tavares, 2006, 2007), dos assistentes sociais (Passarinho, 2008), dos 

enfermeiros (Serra, 2008; Lemos, 2008), dos engenheiros (Rodrigues, 1999), dos arquitectos (Cabral e 

Borges, 2006; Brandão, 2006; Gomes, 2000), dos advogados (Caetano, 2003), dos actores e encenadores 

(Borges, 2007), dos farmacêuticos (Rocha, 2004), dos jornalistas (Fidalgo, 2006). 

A análise de um processo de construção de uma identidade deve centrar-se no processo de 

reconhecimento pelos parceiros das actividades de trabalho que constituem a profissão, e no processo de 

construção ^_ og ^cm]olmi ko_ f_acncg[ [ mo[ jlánc][, jicm “as identidades sociais e profissionais típicas 

não são nem expressões psicológicas de personalidades individuais nem produtos de estruturas ou de 

políticas económicas que se impõem a partir de cima, elas são construções sociais que implicam interacção 

entre trajectórias individuais e sistemas de emprego, sistemas de trabalho e sistemas de formação. 

Produtos sempre precários, se bem que muito construídos no processo de socialização, estas identidades 

constituem formas sociais de construção das individualidades, em cada geração, em cada sociedade” 

(Do\[l, 1997[: 239). A oncfct[çãi ^i n_lgi “]ihmnloçãi” ^cmnchao_-m_ ^[ “nl[hmgcmmãi”, jicm _pc^_h]c[ i 

actual panorama profissional, onde já não é suficiente imitar os mestres ou limitar-se a repetir o que nos 

transmitem para a obtenção de um reconhecimento. A actual acepção do termo remete para uma 
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necessária conquista, onde cada um se alia a outros, distingue do próximo e argumenta a sua prática, 

recorrendo até a elementos subjectivos (Dubar, cit in Gonnin-Bolo, 2002).  

Salientando a dinâmica deste processo, Beckers (2007) considera que a construção da identidade evolui ao 

longo de toda a vida do indivíduo, passa de uma identidade individual a uma identidade social e a uma 

identidade profissional (id.: 145).  

Para o sociólogo Ion (1996), a identidade profissional é o que permite aos membros de uma mesma 

profissão reconhecerem-se entre si como tais (visão interna), e o que permite legitimar a sua especificidade 

para o exterior. Assim, supõe-se um trabalho duplo, por um lado de unificação interna, por outro lado, de 

reconhecimento externo. Para este autor, a construção da identidade profissional e integração numa 

comunidade de prática pressupõe múltiplas fases: ‚pelas similitudes de acesso à profissão, forjam-se no 

cadinho das instituições de formação, alimentam-se da cultura da profissão e legitimam-se e consolidam-se 

no seio das organizações de defesa e de representação colectiva” (id.: 91). 

P[l[ [ “a_l[çãi ^[ ]lcm_” (Do\[l, 1997[), og ^im gig_hnim _mm_h]c[cm h[ ]ihmnloçãi ^[ c^_hnc^[^_ 

autónoma faz-se na saída da formação e inserção no mercado de trabalho, que já não retrata um percurso 

fch_[l ^_ chn_al[çãi h[ “][n_ailc[”/_mj_]c[fc^[^_ ^cm]cjfch[l _m]ifbc^[, g[m mcg ^_ chm_aol[hç[, 

instabilidade e incerteza. Considerando a dinâmica própria deste processo de construção, marcadamente 

imprevisto, o estudo da construção biográfica de uma identidade profissional reveste-se de particular 

interesse considerando o papel cada vez mais activo do agente na (re)construção e afirmação da sua 

acção, em relação com um corpo profissional estabelecido ou em fase de transformação. A identidade 

social é reconstruída por cada geração, através das estratégias identitárias que se desenvolvem nas 

instituições por onde os indivíduos passam e para cuja transformação contribuem (Dubar, 1997a).  

Emn[ l_`f_rãi p[c [i _h]ihnli ^[ dá ]cn[^[ n_ilc[ ^i ^_m_h][hni _ ch_`c]á]c[ mcg\ófc][ ^i “jlial[g[ 

chmncno]cih[f” ^_ Do\_n (2002), ko_ mo\fchb[ [ “passagem de identidades tradicionais, dadas e construídas 

no tempo da formação e no ‚programa institucional‛, a identidades adquiridas, mais fluidas, construídas ao 

longo da vida e numa multiplicidade de papéis, rupturas e experiências. A identidade aparece como uma 

crise latente e como um trabalho, e não como uma construção precoce interiorizada para toda a vida uma 

vez construída a bússola pessoal” (c^.: 71).  

O discurso de responsabilização do indivíduo - que toma as suas decisões, define as suas estratégias e se 

investe activamente em cada projecto, com recorrentes trajectos de mobilidade profissional -, obriga a cada 

sujeito m_ g[hn_hb[ hog “estado de competência, de competitividade no mercado” (Do\[l, 2001[: 112). 
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Cigi l_`_lc^i jil Do\[l (2001[) “não é a escola nem a empresa (mesmo coordenadas) que produzem as 

competências necessárias a cada indivíduo para aceder ao mercado de trabalho, obter um salário e serem 

reconhecidos: são os próprios indivíduos. Eles são responsáveis pelas suas competências nos dois 

sentidos do termo: cabe-lhes adquiri-las e serão eles a sofrer caso as não possuam” (id.: 112). O indivíduo 

vê-se confrontado com situações de concorrência e de oportunidade, forçado a gerir lógicas opostas e a 

adaptar-se a contextos múltiplos, e o sujeito já não está enraizado num stock homogéneo de valores e de 

identidades (Bell, 1995, cit in Dubet, 2002: 69).  

A construção de identidades, marcada pelas situações e sistemas particulares onde cada um se insere, é 

um processo de construção, desconstrução e reconstrução (Gonnin-Bolo, 2007). Assim, a identidade nunca 

é “^[^[”, [^koclc^[ de uma vez por todas, sendo antes um processo de co-construção, feito de conversão 

de formas, de uma aprendizagem ao longo da vida, de riscos associados e da conciliação com projectos 

pessoais.  
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CAPITULO 2  
OS FUNDAMENTOS DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DO 

CONSERVADOR-RESTAURADOR 

2.1 Breve resenha histórica 

 

A luta pela salvaguarda patrimonial coexistirá intimamente com o advento da própria modernidade, 

surgindo a «consagração» de um novo tipo de culto: o dos MONUMENTOS 

 Françoise Choay, 2006 

 

Ao longo dos últimos séculos, a Conservação e Restauro perpassou por vários debates e correntes de 

opinião dissonantes, que influenciaram e modificaram os seus critérios de intervenção bem como os 

saberes aduzidos. Nim jlcgól^cim ^_mn[ []ncpc^[^_, “os artesãos que produziam as obras eram os mesmos 

que as reparavam e/ou restauravam, dependendo a qualidade do seu trabalho essencialmente da destreza 

de mãos e das receitas secretas que haviam herdado. O seu principal objectivo era disfarçar ao máximo o 

facto do objecto ter sido sujeito a restauro e, nada sensíveis à importância do registo, quase sempre a 

coberto de uma espécie de sigilo profissional, os artesãos nada legaram que permitisse a elaboração da 

história do restauro, dos critérios e produtos aplicados” (Scfp[, 2002: 213). O l_mn[olo, os retoques ou 

mesmo os revestimentos totais foram, durante muitos anos, og[ chn_lp_hçãi ko_ `[tc[ “dom [i aimni ^[ 

éji][” (Scfp[, 2002), [^ijn[h^i nihm, g[n_lc[cm _ pihn[^_m, sem verdadeiras preocupações com os 

originais.  

A contestação deste modus operandi `ic jlin[aihct[^[ jil pálc[m “pit_m” ko_ l_`f_]ncl[g ^c`_l_hn_m 

concepções de restauro. Por um lado, uma visão que defendia que as obras deviam ser admiradas no 

estado em que se encontram, procurando-se apenas preservá-las e, por outro, os que acreditavam no seu 

restauro, sustentando que deviam ser completadas, eliminando-se as marcas, lacunas e mutilações 

sofridas pela vicissitudes do tempo, tentando recriar as suas formas iniciais. 
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No século XV e XVI começam a aparecer algumas medidas para a preservação do património cultural, em 

parte iniciadas pelo papado, através de textos como a Bula Cum almam nostram urbem, publicada em 1462 

por Pío II (Aires-Barros, 2011), que visava salvaguardar os vestígios da antiguidade clássica, dando origem 

à `caol[ ^_ “]ol[^il” j[l[ [m [hncaoc^[^_m. Emn[ \of[ [g_[ç[p[ ^_ _r]igohbãi ko_g ^_gifcmm_ io 

]ihp_ln_mm_ “_g ][f” [m j_^l[m ^im _^c`í]cim ^[ Ahncaoc^[^_. 

A partir desta época, e procurando combater as múltiplas pilhagens desenfreadas, o conceito de 

autenticidade ganha nova expressão, especialmente por influência do Iluminismo e do desenvolvimento 

científico, vendo-se nascer um maior respeito pelas obras de arte. Face à emergência de novas 

concepções, defende-se o respeito pelo original e a possibilidade de reversibilidade da intervenção. 

Evidenciando-se uma maior consciência dos bens e da necessidade da sua conservação, no começo do 

século XIX, alguns teóricos preconizam o uso de réplicas para a correcta salvaguarda das obras de arte, 

enquanto que outros postulam que devem ser conservadas no ambiente para o qual foram concebidas.  

Nesta senda, após a Revolução Francesa e para enfrentar o vandalismo que causou largos estragos a 

partir de 1792 (saques, etc.), assiste-se a novas políticas de conservação, com procedimentos mais 

metódicos e rigorosos. A constituição dos patrimónios históricos e artísticos nacionais, nomeadamente com 

a nacionalização dos bens, levanta novas necessidades de normalização, sistematização e controlo das 

acções por parte do Estado, que assume a sua tutela, criando-se, por exemplo, a Comissão dos 

Monumentos Históricos (1837) e o cargo de Inspector-geral dos Monumentos de França.   

A corrente do restauro estilístico 

É neste período ko_ _g_la_g im “jlch]íjcim” ^i l_mn[oli ^_ gihog_hnim, com as obras do arquitecto 

francês Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), ^_mcah[^i jil “l_mn[oli _mncfímnc]i”, ko_ ^_`_h^c[ [ ohc^[^_ 

estilística do monumento, preconizando a reconstituição total dos monumentos, mesmo que restassem 

apenas elementos fragmentários (Silva, 2002). Na obra Dictionnaire raisonné de l'architecture française, 

Viollet-le-Duc afirma: "restaurar um edifício é restabelecê-lo num estado completo que pode nunca ter 

existido num dado momento‛ (1856, cit in Choay, 2006: 131). Com base nestas ideias, reconstruíram-se 

alguns monumentos, sobretudo edifícios, que deram lugar a construções híbridas, onde a retoma da peça 

original era combinada com estilos diversos. Assiste-m_ à ^_`_m[ ^_ og[ pcmãi ^_ i\l[ “]illcac^[ _ 

[og_hn[^[” (Scfp[, 2002), ih^_ “os novos instrumentos e as novas técnicas são aplicados sobre o 

existente, como se se tratasse de um enxerto, resultando edifícios alterados sem distinção entre o presente 

e o passado” (Lomi _n [ff, 2004: 32). 
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A corrente do anti-restauro  

O debate sobre as teorias da Conservação e Restauro prosseguiram com a visão de John Ruskin, poeta, 

artista e crítico social e de arte britânico, que defendia o anti-intervencionismo radical (Choay, 2006) de 

uma herança histórica a preservar, onde teria lugar a abstenção total
5
. Ruskin militou pessoalmente pela 

defesa da figura intacta da obra, condenando o restauro e inquietando-m_: “será necessário que esta 

pequena Europa, este canto do nosso globo engastado no cinzento de tantas igrejas antigas, será 

necessário que este pequeno fragmento do pavimento do mundo, gasto pelos passos de tantos peregrinos, 

seja integralmente varrido e ornado de novo para a mascarada do Futuro?” (id.: 122). Para Ruskin o 

l_mn[oli _l[ [ “destruição mais total que uma construção pode sofrer” (]cn ch Cbi[s, 2006: 130), 

]ihmc^_l[h^i [ch^[ ko_ “não temos o mínimo direito de o fazer. Eles não nos pertencem. Eles pertencem, 

em parte, aos que os edificaram, em parte ao conjunto de gerações humanas que nos seguirão” (]cn ch 

Choay, 2006: 130). Nesta corrente e ideologia revivalista, inserem-se ainda outros autores, argumentando 

]igi P_]bn ko_ “mais vale resignarmo-nos e aceitarmos as feridas de um quadro do que enchê-lo de 

hábeis maquilhagens” (1869, cit in Silva, 2002). 

A corrente do restauro moderno 

No final do século XIX e início do século XX, emerge uma nova corrente de restauro e de defesa da 

conservação, que defende a preservação dos valores históricos e artísticos do monumento. Os postulados 

definidos pelo engenheiro, arquitecto e historiador de arte, Camilo Boito (1835-1914) e pelos seus 

seguidores enquadraram uma nova visão, de intervenção de nível intermédio, onde o restauro é praticado 

“in extremis, quando todos os outros meios de salvaguarda (manutenção, consolidação, reparações não 

expostas à vista falharam). (...) o restauro revela-se como o complemento necessário e indispensável de 

uma conservação cujo próprio projecto não pode subsistir sem ele” (Cbi[s, 2006: 137). Om jlch]íjcim ^_ 

Boito passaram a vigorar em Itália pouco depois de 1883
6
, através da lei para a conservação dos 

monumentos e dos objectos de antiguidade e arte. A prática devia agora orientar-se pelas seguintes linhas 

gerais: limitaram-se as intervenções ao mínimo possível, mas caso se executem têm de ser identificadas; 

diferenciação entre o estilo antigo e novo; diferenciação entre os materiais modernos e os originais 

aplicados nas diversas obras; a guarda e exposição das partes removidas do monumento, a expor num 

lugar próximo ao monumento restaurado; descrição e registo de todas as fases dos trabalhos com gráficos 

e fotos e a sua publicação; elaboração de uma memória descritiva do processo de intervenção; notoriedade 

                                                             
5
 Vcmãi ko_ m_ _h]ihnl[ h[ mo[ i\l[ “Am m_n_ fâgj[^[m ^[ [lkocn_]nol[” (1849). 

6
 Data do III Congresso de Arquitectos e Engenheiros Civis em Roma. 
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visual da intervenção efectuada: assinalar ou gravar a data de execução das intervenções no edifício numa 

epígrafe descritiva da actuação.  

A corrente do restauro histórico 

Beltrami, aluno de Boito e arquitecto praticante, pôs em prática as teorias do restauro moderno com 

algumas readaptações, nomeadamente defendendo og[ l_]ihmnloçãi \[m_[^[ “em desenhos, plantas e 

historiografia, de modo a se proceder ao restauro o mais verdadeiro possível sem as inovações e analogias 

que o restauro estilístico adoptava” (Luso et all., 2004). Esta tarefa foi dificultada pois a aplicação do 

método requeria experiência na interpretação dos dados históricos, que muitas vezes se revelavam 

insuficientes ou inexistentes. 

A corrente do Restauro Científico  

Gustavo Giovannoni (aluno de Boito) era defensor do recurso à ciência, sustentando o princípio da 

intervenção mínima para preservar a autenticidade dos monumentos. Este arquitecto condenava os 

acrescentos, considerando que deviam ter lugar apenas em casos absolutamente necessários, defendendo 

a sua identificação e datação, privilegiando sempre uma adaptação harmoniosa aos originais (Luso et all., 

2004). Conciliava técnicas modernas, com recurso a novos materiais de construção, como o betão armado, 

considerando o mais eficaz na consolidação e reparação.  

2.2 Organismos, Cartas e Convenções Internacionais sobre Património 

Na Conferência de Atenas de 1931
7
 observou-se que apesar de existirem casos especiais onde se podem 

adoptar soluções específicas, predominava, nos diferentes estados representados, uma tendência geral de 

afastamento da teoria da restituição integral, privilegiando-se as obras de manutenção regular e 

permanente que assegurassem a conservação dos edifícios. Desta conferência resultou o primeiro 

documento internacional com regras universais de protecção e salvaguarda de monumentos, adoptado por 

20 países: a Carta de Atenas. Esta recomendação aos Estados-Membros, datada de 10 de Outubro de 

1932, chnli^ot [ hiçãi ^_ “j[nlcgóhci chn_lh[]cih[f” _ chc]c[ i n_lgi ^[ `[m_ ^_ ch`foêh]c[ ^i l_mn[oli 

estilístico, privilegiando-se agora acções de conservação estrita. Pode-se considerar o impacto desta Carta, 

tendo em conta que o seu modelo de conservação serviu de referência a diversos países europeus, 

                                                             
7
 Realizada em Atenas de 21 a 30 de Outubro de 1931, esta conferência, organizada pelo Office International des Musées convocou 

técnicos representativos de vários países para discutirem e estudarem os problemas relativos à protecção e conservação dos monumentos 

^_ [ln_ _ ^_ bcmnólc[, g[cm ]ih]l_n[g_hn_ mi\ i n_g[ “Mom_ial[`c[, Alkocn_]nol[ _ V[filct[çãi ^im Mom_om ^_ Aln_” (Comnó^ci, 2010: 132). 



A transformação da profissão do conservador-restaurador: 

Um estudo da socialização e construção das identidades profissionais 

Silvia Sá 

 

2

8 

28 

traduzindo-se nas reestruturações das suas políticas de conservação, tal como se verificou em Itália (Carta 

del Restauro de 1931) ou em Espanha (Lei de 13 de Maio de 1933). 

Nesta senda, da consciência colectiva de que o património arquitectónico e cultural é uma herança a 

preservar e conservar, adoptaram-se cartas e convenções que procuram estabelecer normas comuns, 

sendo que cada nação signatária se compromete a garantir o seu cumprimento.  

Na senda destas conferências e convenções que permitem a discussão e partilha de visões entre 

diferentes países, evidencia-se uma crescente necessidade de difusão e verificação do cumprimento de 

normas técnicas e jurídicas para as intervenções a efectuar. Estes documentos orientadores de cariz 

internacional foram contributos de relevo no papel que os Estados assumiram na identificação e 

salvaguarda dos edifícios e monumentos a conservar. Começam então a aparecer instâncias vocacionadas 

para a salvaguarda da identidade histórico-cultural, tais como a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 

(ICOMOS). A Criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) teve lugar em 1945, logo após a II Guerra Mundial, durante a Conferência de Londres, 

enquanto que o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) foi criado em 1965, com base 

nas recomendações presentes na Carta de Veneza (1964), que resulta do II Congresso de Arquitectos e 

Técnicos de Monumentos Históricos. 

A C[ln[ ^_ V_h_t[ mola_ ^[ [háfcm_ ^_ “problemas cada vez mais complexos e mais variados” (C[ln[ ^_ 

Veneza), demonstrando-se a necessidade de um documento regulador mais específico, que aprofundasse 

e alargasse o alcance da anterior Carta de Antenas. Com a Carta de Veneza, assinala-se a importância da 

conservação de áreas e estruturas edificadas, quer urbanas, quer rurais (Luso et all, 2004), e promove-se 

og[ hip[ ]ofnol[ ^_ ]ihm]cêh]c[, hig_[^[g_hn_ j_f[ hip[ l_mjihm[\cfct[çãi ^[ Hog[hc^[^_ “A 

humanidade, que toma cada dia consciência da unidade dos valores humanos, considera-os como um 

património comum e, face às gerações futuras, reconhece-se solidariamente responsável pela sua 

salvaguarda” (C[ln[ ^_ V_h_t[).  

Esta Carta Internacional sobre a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios é o documento 

fundamental que dá origem à fundação do Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios 

(ICOMOS), em 1965, em Varsóvia, uma ONG Internacional que será o principal consultor da UNESCO em 

matéria de conservação e protecção do património
8
. Desde 1972, no âmbito da Convenção para a 

                                                             
8
 Ver Folheto Informativo do ICOMOS em http://icomos.fa.utl.pt/documentos/ICOMOS-folheto.pdf      

http://icomos.fa.utl.pt/documentos/ICOMOS-folheto.pdf
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Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural, este Conselho Internacional tem como missão 

aconselhar o Comité do Património Mundial e a UNESCO na avaliação das candidaturas de novos bens 

culturais e mistos à Lista do Património Mundial. Um dos papéis mais reconhecidos deste organismo é a 

difusão de boas práticas de conservação, pela promoção da colaboração em espaços de discussão e 

diálogo cultural e técnico-científico.  

A Convenção para a Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural, foi ratificada em Paris, em 1972, 

por 187 países e constitui um dos instrumentos legais internacionais mais universais para a protecção do 

património cultural e natural, pois cada estado signatário compromete-se não só a assegurar a conservação 

dos bens que se localizam no seu território como a proteger o seu património. Com esta Convenção, 

estabelecem-se quais os bens naturais e culturais que podem vir a ser inscritos na Lista do Património 

Mundial, fixando os deveres dos Estados membros quanto à identificação desses bens e as medidas para a 

protecção e preservação dos mesmos.  

Em 2000, é aprovada a Carta de Cracóvia sobre os Princípios para a Conservação e o Restauro do 

Património Construído
9
, onde se responsabiliza cada comunidade pela salvaguarda dos seus valores 

culturais, do seu passado, pela gestão e identificação do seu património, considerando-se que o 

“património arquitectónico, urbano ou paisagístico, assim como os elementos que o compõem resultam de 

uma dialéctica entre os diferentes momentos históricos e os respectivos contextos sócio-culturais. (“) A 

conservação pode ser realizada mediante diferentes tipos de intervenções, tais como o controlo do meio 

ambiental, a manutenção, a reparação, o restauro, a renovação e a reabilitação” ([lncai 1, C[ln[ ^_ 

Cracóvia, 2000). No 3º artigo, estabelece-se que a conservação do património construído é executada de 

acordo com o projecto de restauro, que deve basear-se no conhecimento profundo do edifício ou do sítio 

(recolha de informações e a compreensão). Esta Carta define diversas classes de património edificado, 

considerando que a preservação de cada uma deverá ser alvo de métodos de abordagem distintos, e inclui, 

no seu anexo, a definição dos conceitos e terminologias utilizadas, nomeadamente os conceitos de 

Património, Monumento, Autenticidade, Identidade, Conservação, Restauro e Projecto de Restauro
10

. Para 

                                                             
9
 A Carta de Cracóvia foi assinada por cinquenta e um países, Portugal incluído. 

10
 “[) Património: é o conjunto das obras do homem nas quais uma comunidade reconhece os seus valores específicos e particulares e com 

os quais se identifica. A identificação e a valorização destas obras como património é, assim, um processo que implica a selecção de 

valores. b) Monumento: é uma entidade identificada como portadora de valor e que constitui um suporte da memória. Nele, a memória 

reconhece aspectos relevantes relacionados com actos e pensamentos humanos, associados ao curso da história e, todavia, acessíveis a 

todos. c) Autenticidade: é o somatório das características substanciais, historicamente provadas, desde o estado original até à situação 

actual, como resultado das várias transformações que ocorreram no tempo. d) Identidade: entende-se como a referência colectiva 

englobando, quer os valores actuais que emanam de uma comunidade, quer os valores autênticos do passado. e) Conservação: é o 

conjunto das atitudes de uma comunidade que contribuem para perpetuar o património e os seus monumentos. A conservação do 

património construído é realizada, quer no respeito pelo significado da sua identidade, quer no reconhecimento dos valores que lhe estão 

associados. f) Restauro: é uma intervenção dirigida sobre um bem patrimonial, cujo objectivo é a conservação, da sua autenticidade e a sua 
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o presente estudo, interessa salientar a importância da Formação e Educação dos profissionais que 

j[lnc]cj[g him jli]_mmim ^_ ]ihm_lp[çãi: “A complexidade dos projectos de restauro, ou de quaisquer 

outras intervenções de conservação, por envolverem aspectos históricos, técnicos, culturais e económicos, 

requerem a nomeação de responsáveis bem formados e competentes (sublinhado nosso). A formação dos 

especialistas em conservação deve ser interdisciplinar e incluir o estudo da história da arquitectura, da 

teoria e das técnicas da conservação. Esta formação deve assegurar uma qualificação adequada, 

necessária à resolução de problemas de investigação, bem como para resolver correctamente as 

intervenções de conservação e restauro de uma forma profissional e responsável. A formação de 

profissionais e técnicos nas disciplinas da conservação deve considerar a evolução das metodologias e do 

conhecimento técnico e participar no debate actual sobre as teorias e as políticas de conservação.” ([lncai 

13º, Carta de Cracóvia, 2000).  

Nesta formulação de convenções e mediação de organismos internacionais, as pretensões de debate 

chn_lh[]cih[f h_g m_gjl_ m_ l_p_f[l[g `á]_cm jicm “os especialistas que se encontram envolvidos em 

diálogo não fazem corpo numa só profissão. Aplicam regras que pertencem às disciplinas em que são 

formados e utilizam terminologias díspares que levam a mal-entendidos, confusões e atritos. Os 

arqueólogos, os historiadores de arte, os etnólogos, os arquivistas fazem colóquios com os químicos e 

físicos, homens de laboratório, pondo em ‚confronto‛ as diferentes formas de pensar e exprimir das 

diversas ciências e técnicas e práticas. Avivando a discussão, o restaurador. Homem de formação 

artesanal, o seu ponto de vista aproxima-se mais da perspectiva do historiador de arte, com quem encetou 

relações profissionais no séc. XIX, com tendência para, numa atitude de auto-defesa, se fechar no seu 

conservadorismo, agindo por vezes de forma desconcertante com receio de ver o seu papel reduzido ao de 

mero homo faber” (Scfp[, 2002: 216). 

                                                                                                                                                                                           
posterior apropriação pela comunidade. g) Projecto de restauro: o projecto, resultante das opções de conservação, é o processo específico 

[nl[pém ^i ko[f [ ]ihm_lp[çãi ^i j[nlcgóhci ]ihmnloí^i _ ^[ j[cm[a_g mãi l_[fct[^im ]ig mo]_mmi.” Ah_ri ^[ Carta de Cracóvia. 

Princípios para a conservação e o restauro do património construído (2000). 
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2.3 O contexto nacional 

Em Portugal, um dos primeiros textos legislativos que se debruça sobre a protecção dos vestígios materiais 

do passado é introduzido por D. João V, com o alvará de 20 de Agosto de 1721 (Rodrigues, 2010), 

reiterado em 1802, onde se determina o seguinte: "Hey por bem que daqui em diante nenhuma pessoa de 

qualquer estado, qualidade e condição que seja, desfaça ou destrua em todo, nem em parte, qualquer 

edifício que mostre ser daqueles tempos, [antiguida^_] [ch^[ ko_ _g j[ln_ _mn_d[ [lloch[^i”. A D. Jiãi V 

se deve também a criação da Academia Real de História, em 1720 (Rodrigues, 2010), a quem incumbiu a 

n[l_`[ ^_ “jlipc^_h]c[l mi\l_ [ ]ihm_lp[çãi ^im gihog_hnim”. 

Desde o século XVIII, a palavra monumento, que deriva do verbo latino monere que significa "advertir", 

"lembrar", é entendida como obra que lembra e é assim registada pelos dicionários publicados em Portugal 

(Rosas, 1995).  

Enquanto que na primeira metade de Oitocentos, se verifica uma parca legislação para a protecção do 

património, que sofreu as convulsões políticas da época, nomeadamente as Invasões Francesas, as Lutas 

Liberais e a extinção das Ordens Religiosas, na segunda metade de Oitocentos, denota-se o esforço de 

outro monarca na garantia e conservação de diversas obras, designadamente o rei consorte D. Fernando II, 

grande defensor do património construído, que manda restaurar diversas obras, tais como a abadia de 

Alcobaça, o Mosteiro da Batalha, as sés de Lisboa e de Coimbra, os conventos de Tomar e de Mafra e a 

Torre de Belém. De entre estas intervenções, destaca-se a campanha de restauro do Mosteiro de Santa 

Maria da Vitória (Batalha), entre 1840 e 1900, enquanto primeira grande experiência nacional de restauro 

monumental. Destaca-se ainda o restauro do Mosteiro dos Jerónimos, entre 1861 a 1910, que integrava um 

projecto de intervenção que pretendia incorporar valores de contemporaneidade, como por exemplo o 

projecto de colapso da torre central do anexo que levantou uma forte polémica quanto aos principais 

critérios e metodologias de restauro em Portugal neste período. 

No século XIX, o conceito historicista de monumento encontra voz em diferentes intelectuais de formação 

literária e histórica, alguns deles regressados do exílio, em capitais como Londres e Paris, como Alexandre 

Herculano, Almeida Garret, Possidónio da Silva e Ramalho Ortigão que apresentaram nas suas obras 

claros protestos contra o descuido a que o governo e os municípios votavam os monumentos portugueses. 

De entre estes escritores, destacam-se os importantes textos de Alexandre Herculano (1810-1877) que 

]ih^_h[g i ^_mf_cri jilnoaoêm ^_ aip_lhim _ ]f_li, jo\fc][^im _g l_pcmn[m ]igi “O P[hil[g[” io i 

]éf_\l_ n_rni ^im “Mihog_hnim jánlcim”, ^[n[^i ^_ 1938 _ ch]foí^i hi 2.º pifog_ ^im Ojúm]ofim: “Mas 
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durarão por muito tempo esses restos da mais formosa e magnifica de todas as artes? Não o esperamos; 

mas lavraremos aqui, ao menos, um protesto contra o vandalismo actual. Nossos paes destruiram por 

ignorancia e ainda mais desleixo: destruiram, digamos assim, negativamente: nós destruimos por idéas ou 

falsas ou exageradas; destruimos activamente; destruimos, porque a destruição é uma vertigem desta 

epocha. Feliz quem isto escreve, se podesse curar alguem da febre demolidora; salvar uma pedra, só que 

fosse, das mãos dos modernos hunos!‛
11

. Em 1896, Ramalho Ortigão exprime um brado de revolta, 

publicando O Culto da Arte em Portugal, onde integra vários tipos de informação sobre intervenções e onde 

afirma que ‚se o estado não intervém cumpre aos governados levar a efeito por um decisivo esforço de 

iniciativa a obra que se recusam os que governam‛. Face à inércia dos poderes políticos, assiste-se ao 

aparecimento de sociedades eruditas vocacionadas para o estudo, manutenção e divulgação dos variados 

acervos, impulsionadas pela comunidade literata e seguindo modelos de sociedades congéneres 

europeias, em especial, francesas. Até 1910, a preservação de memórias nacionais era tema recorrente de 

preocupação em célebres salões literários, revistas e artigos, sendo que esta voz discordante tinha eco nas 

elites esclarecidas mais do que no poder político.  

Em 1880 determina-se a primeira relação de monumentos a classificar, que dá início à inventariação dos 

monumentos portugueses, sendo que em 1901 se definem as bases para a classificação dos imóveis que 

devem ser considerados Monumentos Nacionais, com uma primeira lista publicada em 1907. 

A viragem republicana 

Com a instauração da República, publica-se o decreto de classificação dos monumentos nacionais de 16 

de Junho de 191012, iniciando-se uma fase de restauro e criação, onde se destaca o ensino da importância 

do património e a institucionalização de Museus (1911), Monumentos (1911) e Palácios Nacionais (1929). 

Com as reformas republicanas, assiste-se a uma reorganização dos serviços artísticos e arqueológicos, 

com o Decreto n.º 1 do Governo Provisório, datado de 26 de Maio de 1911, extingue-se o Conselho dos 

Monumentos Nacionais e cria-se um Conselho de Arte e Arqueologia, com sede em 3 circunscrições do 

país, Lisboa, Coimbra e Porto. A estes Conselhos foram atribuídas as seguintes funções: adquirir obras de 

arte; classificar os monumentos da sua circunscrição e zelar pela sua conservação; organizar exposições 

de forma a promover a actividade artística. Nesta sequência, entre 1911 e 1924, criaram-se vários museus, 

regionais e nacionais, de acordo com uma visão promissora de âmbito pedagógico, patrimonial e artístico, 

                                                             
11

 Af_r[h^l_ H_l]of[hi (1838). “Mihog_hnim Pánlcim”, Ojúm]ofim, T. II, Lcm\i[. http://purl.pt/718/1/p-5638-p/p-5638-p_item1/P1.html 

[20.01.2011]   
12 

Decreto de 16/06/1910, publicado no Diário do Governo n.º 136, de 23 de Junho de 1910, com a lista de monumentos nacionais, páginas 

2163/2166. 

http://purl.pt/718/1/p-5638-p/p-5638-p_item1/P1.html
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tais como o Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa), o Museu Machado de Castro (Coimbra), o Museu 

Nacional de Arte Contemporânea (actual Museu do Chiado) e o Museu do Palácio de Mafra. Quanto a este 

último Museu, é curiosa a tarefa e âmbito de criação, considerando que o governo concedeu um prazo de 

40 dias para a sua instalação no Convento de Mafra (CNCCR, 2010: 3), com o argumento de uma 

necessidade urgente face à visita agendada pelos membros do IV Congresso Internacional de Turismo, 

realizado pela primeira vez em Portugal em Maio de 1911 e directamente ligado à Sociedade Propaganda 

de Portugal. Ainda em 1911, eleva-se à categoria de useu nacional o Museu dos Coches, criado em 1905. 

Paralelamente ao desenvolvimento de todos estes novos projectos, destaca-se a instalação do Museu 

Etnológico Português (actual Museu Nacional de Arqueologia), projecto e realização que transita da 

Monarquia Constitucional (1893). Neste mesmo conjunto de decisões, integra-se a continuação do restauro 

da Sé Velha de Coimbra, monumento que foi alvo de profundas obras de restauro efectuadas por António 

Augusto Gonçalves (1893-1918) e onde se descobriram diversos exemplares epigráficos, na maioria 

incorporados no Museu Machado de Castro. Destaca-se aqui o papel assumido pelos Museus, na 

necessidade de preservação dos legados culturais e artísticos da nação, passíveis de serem 

(re)descobertos e visitados por todo o cidadão. 

Durante o período da I República, observa-se ainda o desenvolvimento de diversas associações de defesa 

do património que exercem acções de protecção do património artístico das suas cidades. O período de 

1921 e 1924 é marcado pela utilização de fundos provenientes da compensação dos efeitos da guerra, 

criando-se a Administração Geral dos Edifícios e Monumentos Históricos que procedia ao inventário de 

obras de conservação.  

Com a revolta de 28 de Maio de 1926, inicia-se em Portugal um novo regime político, o Estado Novo, 

j_lmihc`c][^i j_fi Pli`. Ahnóhci ^_ Ofcp_cl[ S[f[t[l. Si\ i L_g[ “RESTAURAR, RESTAURAR, 

RESTAURAR”
13

, predominam neste período as ideologias autoritárias, centrando-se a intenção de Oliveira 

S[f[t[l h[ mcgofnâh_[ “l_mn[ol[çãi g[n_lc[f, l_mn[ol[çãi gil[f, l_mn[ol[çãi h[]cih[f”. Somn_hn[^i h[ 

corrente dominante do reintegracionismo (Rosmaninho, 2006), pretendia-se reconduzir Portugal à tradição 

épica do passado, evocando momentos de glória nacional e fazendo obras que assinalassem a 

modernidade da nação e o seu futuro. Durante largos anos, a política do Estado Novo andou à revelia da 

Carta de Atenas (1932) vendo-se os monumentos transformarem-m_ hi _mj_fbi ^[ “Hcmnilc[ Pánlc[” 

(Custódio, 2010), apesar da contestação de historiadores, arquitectos e críticos de arte que criticavam 

acerrimamente as orientações técnicas que acompanhavam os trabalhos de restauro, tidas como atentados 

                                                             
13

 V_l C[jínofi III, “Om gihog_hnim ^[ N[çãi: R_mn[ol[l, R_mn[ol[l, R_mn[ol[l„ (1932-1964)”, Ih CUSTÓDIO, J. (org.) (2010). 100 Anos 

de Património. Memória e Identidade. Portugal, 1910-1920, Lisboa: IGESPAR. 
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e pautadas pela obrigatoriedade de representarem um determinado momento de glória. Neste período de 

“]ofni ^im gihog_hnim”, i molni ^_ l_]oj_l[çõ_m ^_ gihog_hnim nl[hm`ilgio i j[ím hog [onêhnc]i 

cenário de estaleiro de restauro, onde tinham lugar as mais variadas experiências, sacrificando-se 

imensuráveis elementos de outras épocas. Porém, esta escala de intervenção permitiu reanimar imóveis 

moribundos, em avançado estado de ruína e degradação, testemunhos de um deplorável abandono 

(Correia, 2000).  

Um das apostas deste período é a criação em 1929, da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais (DGEMN), que tinha como missão encarregar-se da preservação dos monumentos nacionais e 

da arquitectura pública. Este órgão da administração pública portuguesa foi um dos mais representativos na 

área do património, permitindo uma detalhada inventariação patrimonial e classificando no seu inventário, o 

património, de acordo com os três níveis definidos por lei (1932)
14

: os monumentos nacionais, os imóveis 

de interesse público e os imóveis de valor concelhio.  

Sob a alçada do Minisnélci ^[ Ihmnloçãi Pú\fc][, nêg foa[l ^cp_lm[m []çõ_m ^_ “^ionlch[çãi ^[m _fcn_m 

[lnímnc][m”, n[cm ]igi [m Mcmmõ_m _mnénc][m ^_ `élc[m
15

, instituídas em 1936 por iniciativa da Academia 

N[]cih[f ^_ B_f[m Aln_m ]ig i jlijómcni aip_lh[g_hn[f ^_ “chn_al[l [ Alne num unitário e activo programa 

^_ _^o][çãi h[]cih[f”. Emn[m gcmmõ_m _mnénc][m, jl_n_h^c[g `[]cfcn[l i ]ihb_]cg_hni ^im p[fil_m ^_ 

carácter paisagísticos, étnico, arqueológico e arquitectónico de Portugal, constituindo uma modalidade de 

acção educadora como complemento de formação de cultura dos jovens artistas, e integrando-se nos 

intentos Salazaristas de construção de uma escola nacionalista, formadora da consciência (Xavier, 2004). 

Organizadas em cada ano lectivo, tinham lugar nos meses de Agosto e Setembro com destino a cidades e 

monumentos históricos, tais como o Convento de Cristo, Guimarães, Alcobaça e Vila Viçosa.  

Neste contexto histórico de unicidade ideológica e política veiculada pelo aparelho de propaganda e 

inculcação do regime, de acordo com o ideário de revolução nacional (Rosas, 2001), assiste-se à 

renovação dos programas escolares (reformas de 1928 de Duarte Pacheco, ministro da instrução pública) 

sendo que, nos compêndios de matemática, as formas ensinavam-se partindo da ilustração de 

monumentos nacionais, visando o reforço da consciência sobre o valor da nação. Esta utilização da 

imagem enquanto instrumento de poder simbólico (Bourdieu, 1989) está também patente nos sete cartazes 

editados para assinalar os 10 anos de Governo do Presidente do Conselho, sob o nome "A Lição de 

Salazar" (Neto, 2010), afixados em 1938 nas escolas primárias, Casas do Povo e juntas de freguesia que 

                                                             
14

 Decreto n.º 20 985/1932, DR 56 SÉRIE I, de 1932-03-07, que Institui o Conselho Superior de Belas Artes, normas sobre belas-artes, 

arqueologia, protecção e conservação de monumentos. 
15

 Instituídas pelo Decreto-lei nº 26:957, de 28 de Agosto de 1936. 
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ilustravam para diversos quadrantes (obras públicas; finanças; família portuguesa; etc.), as realizações do 

Estado Novo, utilizando uma sistemática comparação entre a obra do regime salazarista e a Iª República.  

Ainda de registar neste paradigma de culto aos monumentos nacionais, o evidente destaque na produção 

cinematográfica nacional que privilegiava obras de interesse histórico que evocassem o passado épico de 

Portugal. Para a Exposição «15 Anos de Obras Públicas 1932-1947» instalada em 1948, no Instituto 

Superior Técnico e enquanto instrumentos de propaganda das realizações do Estado Novo, produz-se o 

^i]og_hnálci “A al[h^cim[ i\l[ ^_ m[fp[çãi ^im gihog_hnim h[]cih[cm”, l_[fct[^i jil A. Lij_m Rc\_cli, 

afixam-se cartazes e distribuem-se folhetos desdobráveis alusivos aos projectos de renovação e ampliação 

das infra-estruturas do País. 

Com uma clara alusão aos princípios filosóficos sob os quais se regeu a acção restauradora do Estado 

Novo, destaca-se a Orientação Técnica a seguir no seu Restauro dos Monumentos Nacionais
16

, 

apresentada pelo engenheiro Henrique Gomes da Silva, então director-geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais, no I Congresso da União Nacional e publicada em 1935 no n.º 1 do Boletim da DGEMN, onde o 

[onil l_ncl[ pálc[m ]ih]fomõ_m, _hnl_ [m ko[cm [ m_aochn_: “Importa restaurar e conservar, com verdadeira 

devoção patriótica os nossos monumentos nacionais, de modo que, quer como padrões imorredouros das 

glórias pátrias (sublinhado nosso) que a maioria deles atesta, quer como opulentos mananciais de beleza 

artística, eles possam influir na educação das gerações futuras, no duplo e alevantado culto de religião da 

Pátria e da Arte.” (D[ Scfp[, 1935: 19). 

Com a realização da Exposição do Mundo Português em 1940, comemoração do duplo centenário da 

independência (1140) e da restauração (1640), o país assiste ao mais importante acontecimento político-

cultural do Estado Novo. Esta exposição incluía espaços especialmente dedicados à contemplação dos 

monumentos que até então, nunca tinham sido tão valorizados em Portugal. 

Face à corrente dominante, encontra-se a voz discordante de Raul Lino, arquitecto português 

conpc]n[g_hn_ “[hncgi^_lhi” ko_ ^clcaco i l_mn[oli ^_ ^cp_lmim gihog_hnim _ jli^otco ^cp_lmim n_rnim 

onde condenava a visão predominante das intervenções da DGEMN, sem a conseguir modificar. Raul Lino 

`ic og[ ^[m “referências centrais da arquitectura oficial, contra a arquitectura moderna e os seus valores” 

(Leal, 2000: 166), manifestando repetidamente a sua crítica aos “restauros empreendidos a partir da 

segunda metade do século XIX, que com ‘fúria demolidora’, criavam edifícios novos sob pretexto de os 

reintegrar na feição original‛ (Rosmaninho, 2006: 106). 

                                                             
16

 Os Boletins da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais foram publicados entre 1935 e 1990 em forma de monografia.  
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Em 1937, o campo das técnicas de restauro acolhe métodos do restauro científico, recorrendo agora à 

aplicação da ciência no estudo de obras de arte. Por iniciativa de João Couto, cria-se o Laboratório para o 

Exame das Obras de Arte, um verdadeiro instituto científico para o património móvel, introduzindo-se a 

l[^cial[`c[ “com o intuito de tornar possível ‘ao restaurador abordar com segurança a série de complicados 

problemas’ colocados por alguns quadros, ‘esclarecer certos problemas de autoria’ e, ainda, pôr em 

evidência ‘sobreposições de pinturas’, ‘hesitações de desenho’ e alguns aspectos relacionados com os 

suportes, como o ‘trabalho do caruncho‛ (Cruz, 1995). Nesse ano, João Couto e Manuel Valadares 

executam as primeiras experiências com raios X em Lisboa, demonstrando a utilidade dos métodos 

laboratoriais no estudo histórico-[lnímnc]i ^_ l_]ihb_]c^[m i\l[m ^_ [ln_, n[cm ]igi im “P[chécm ^_ S. 

Vc]_hn_”, [ “Fihn_ ^[ Vc^[”, ^_ Hif\_ch, io [ “S[figé”, ^_ Lo]as Cranach. 

Com a realização do I Congresso Nacional de Arquitectura, em 1948, assiste-se a uma acção de 

resistência contra a arquitectura do regime (Leal: 2000), e em defesa dos princípios da arquitectura 

moderna colocam-se novas questões e contesta-se a prática arquitectónica da altura, aclamando-se a 

reavaliação de algumas práticas e valores defendidos pelo Estado Novo. No final deste Congresso, decidiu-

se proceder a um inventário completo da arquitectura popular portuguesa, tendo este sido efectuado por 

K_cf ^i Ag[l[f, _hnl_ 1955 _ 1960, [nl[pém ^[ l_[fct[çãi ^_ og “Ihkoélcni à Alkocn_]nol[ Pijof[l _g 

Pilnoa[f”, mi\ [ non_f[ ^i _hnãi Sch^c][ni N[]cih[f ^im Alkocn_]nim. Cig _mn_ f_p[hn[g_hni, ]b_a[-se à 

“demonstração inequívoca da inexistência de uma arquitectura nacional” (L_[f, 2000: 175), ^_m_hb[h^i-se 

diferentes tipologias que resultam da diversidade geográfica do país e distinguindo-se a arquitectura das 

várias zonas do país, que remetiam para a concepção de diferentes estilos e recurso a diversos materiais. 

Neste período, com a crescente contestação por parte dos arquitectos, intensifica-se a acção de 

questionamento da arquitectura do regime (Leal, 2000), que não acompanhava a mudança qualitativa que 

já há anos se operava na Europa, preferindo antes padronizar muitos edifícios, que detinham traços iniciais 

de grande diversidade. 

Em finais de 1965, cria-se o Instituto José de Figueiredo que permite autonomizar as Oficinas de Restauro 

e o Laboratório para o Exame das Obras de Arte, antes integradas no Museu Nacional de Arte Antiga. Para 

o efeito, cria-m_ og _^c`í]ci “construído especialmente para instalação de serviços desta natureza (“) 

tendo por incumbência o exame e a beneficiação de obras de arte encontradas (“) quer na posse do 

Estado, corpos administrativos, organismos paraestatais e entidades subsidiadas pelo Estado, quer na 

posse de particulares (...)”
17

. “Dando estatuto legal a uma actividade já com cerca de 50 anos de 

                                                             
17

 Decreto-Lei n.º 46 758, de 18 de Dezembro de 1965. 
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experiência, a criação do Instituto de José de Figueiredo em 1965 constituiu a resposta do Estado 

Português à necessidade de garantir a conservação do seu património artístico”
18

 tornando-se uma 

referência nacional enquanto centro de articulação entre a perícia científica e o saber-fazer. Decorridos 15 

anos, em 1980, estando este Instituto sob a tutela da Secretaria de Estado da Cultura através do Instituto 

Português do Património Cultural (IPPC), reestruturam-se as suas competências e define-se o quadro de 

j_mmi[f, “hãi m_ j_l^_h^i ^_ pcmn[ ko_ i j_mmi[f ^_ ]ihm_lp[çãi _ l_mn[oli ]ihmnitui uma categoria de 

né]hc]im ko_ hãi m_ ji^_ cgjlipcm[l h_g jl_j[l[l [ ]olni jl[ti”
19

.  

Em 1979, Portugal aderiu à Convenção Internacional para a Protecção do Património Mundial, Cultural e 

Natural
20

, estabelecida em 1972. Enquanto membro signatário, compromete-se a desenvolver uma ética de 

conservação do seu património. Nos anos seguintes, vêem ser reconhecidos como Património Mundial 

vários sítios, localizados em território nacional, tais como: Centro Histórico de Angra do Heroísmo nos 

Açores (1983); Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém em Lisboa (1983); Mosteiro da Batalha (1983); 

Convento de Cristo em Tomar (1983); Centro Histórico de Évora (1988); Mosteiro de Alcobaça (1989); 

Paisagem Cultural de Sintra (1995); Centro Histórico do Porto (1996); Sítios Arqueológicos no Vale do Rio 

Côa (1998); entre outros reconhecidos mais tarde.  

Em 1980, procurando a definição de uma política cultural e a coordenação de programas até então 

dispersos, cria-se um novo organismo autónomo exclusivamente dedicado ao património cultural, o Instituto 

Português do Património Cultural (IPPC) que “terá de responder pela preservação do que constitui uma 

parte nobre e rica do património cultural português” (Decreto Regulamentar n.º 34/80, de 2 de Agosto). Ao 

Instituto Português do Património Cultural (IPPC) competia a responsabilidade técnica e administrativa da 

maioria dos museus e palácios dependentes do Estado, de um grande número de imóveis classificados e 

estações arqueológicas e, mais tarde, dos arquivos distritais e de algumas bibliotecas públicas. Foi ainda 

confiada ao Instituto Português do Património Cultural (IPPC/ 1980 a 1992) a salvaguarda e valorização do 

património arquitectónico, incluindo a sua classificação e a definição de zonas de protecção. Mais tarde, 

este Instituto (IPPC) deu lugar à criação de vários organismos com competências próprias em campos 

delimitados, tais como: o Instituto Português de Museus (IPM / 1992 a 2006)
21

 e o Instituto Português do 

Património Arquitectónico e Arqueológico
22

 (IPPAR / 1992 a 1997). Em 1997, assiste-se à criação do 

                                                             
18

 Decreto-Lei n.º 342/99 de 25 de Agosto. 
19

 Decreto-Lei 383/80, de 19 de Setembro. 
20

 Decreto n.º 49/79, de 6 de Junho 
21

 Decreto-lei nº 278/91 de 9 de Agosto de 1991. 
22

 Decreto-Lei nº 106-F/92, de 1 de Junho. 
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Instituto Português do Património Arquitectónico
23

 (IPPAR/ 1997 a 2006) e do Instituto Português de 

Arqueologia
24

 (IPA / 1997 a 2006). 

Esta produção legislativa, marcada pela sucessão de diplomas, revela uma crescente evolução do conceito 

de património, onde se destaca a Lei do Património, publicada em 1985, e que segue influências da Lei 

Francesa do Património de 1962 e de Espanha do mesmo ano
25

, definindo-se o seguinte: ‚O património 

cultural português é constituído por todos os bens materiais e imateriais que, pelo seu reconhecido valor 

próprio, devam ser considerados como de interesse relevante para a permanência e identidade da cultura 

portuguesa através do tempo.‛ (art. 1, Lei n.º 13/85 do Património Cultural Português, 1985). 

O Decreto-Lei n.º 342/99 de 25 de Agosto, justifica a criação do Instituto Português de Conservação e 

Restauro (IPCR) da seguinte forma: 

‚Salvaguardar e transmitir a herança patrimonial é hoje universalmente reconhecido como um dever 

incontornável de qualquer governo, ocupando a conservação dos bens que a integram um lugar fundamental 

nesse processo. Até meados do século XX, conservar foi sinónimo de restaurar, no sentido literal do termo, 

confiando-se a tarefa a artistas e artesãos. A partir de então, os dois termos deram lugar a conceitos distintos. 

A conservação cresceu em rigor científico, quer em termos de definição dos seus objectivos, quer em termos 

de adequação dos meios para os concretizar, encarando-se o restauro como etapa complementar e, em geral, 

facultativa. A formação de investigadores e técnicos especializados impõe-se então como objectivo prioritário.‛ 

Com a publicação deste decreto e a criação do Instituto Português de Conservação e Restauro (IPCR), 

estabelece-se um novo conceito de conservação, alterando profundamente a relação entre o conservador-

restaurador e o objecto, reconhecendo que a conservação preventiva é a melhor forma de preservar a 

autenticidade do bem cultural. O restauro, e mesmo a conservação curativa, passam, assim, a reger-se 

pelo princípio da «intervenção mínima»; ao mesmo tempo que se reconhece a importância da definição de 

padrões em educação na área da conservação do património cultural, móvel e integrado, bem como a 

promoção e apoio a acções de formação e a realização de estágios curriculares. Simultaneamente, alarga-

se e diversifica-se o campo de diagnóstico e o trabalho em equipa pluridisciplinar.  

                                                             
23

 Decreto-Lei n.º 120/97, de 16 de Maio. 
24

 Decreto-Lei n.º 117/97, de 14 de Maio. 
25

 “Ihn_al[h _f P[nlcgihci Hcmnólc]i Emj[ñif fim chgo_\f_m s i\d_nim go_\f_m ^_ chn_lém [lnímnc]i, bcmnólc]i, j[f_ihnifóac]i, [lqueológico, 

etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas 

[lko_ifóac][m, [mí ]igi fim míncim h[nol[f_m, d[l^ch_m s j[lko_m, ko_ n_ha[h p[fil [lnímnc]i, bcmnólc]i i [hnlijifóac]i.” (Alt. 1, Ley 16/1985 

del Patrimonio Cultural Español, 1985).
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Neste período mais recente, continuou a assistir-se a programas de reabilitação que conduziram a fortes 

perdas materiais pela excessiva intervenção, tais como a adaptação de monumento a pousadas históricas 

ou à ]ihmnloçãi ^_ “binécm ^_ ]b[lg_”, ko_ [fn_l[l[g ^_`chcncp[g_hn_ [m ][l[]n_límnc][m _mj_]í`c][m ^_ 

gocn[m ]ihmnloçõ_m. Am mo]_mmcp[m i\l[m ilcach[l[g “a impossibilidade de salvaguarda da autenticidade 

arquitectónica e construtiva de muitas dessas antigas estruturas, pouquíssima reversibilidade e grande 

intrusão de muitas destas intervenções em monumentos nacionais (“) a nossa gestão patrimonial centrou-

se (ainda se centra?) na escolha de intervenções maximalistas, quando a teoria sempre recomendou o 

oposto (intervenções mínimas, pouco intrusivas, reversíveis; preferindo a manutenção ao restauro, e o 

restauro à destruidora renovação, como poderia dizer Boito)” (Aauiar, 2010: 231). 

Em 2001, no rescaldo do caso das gravuras rupestres do Vale do Côa (1994-1995), actualiza-se a anterior 

Lei do Património de 1985, estabelecendo-se as bases da política e do regime de protecção e valorização 

do património cultural (Lei n.º 107/2001): 

‚Para os efeitos da presente lei integram o património cultural todos os bens que, sendo testemunhos com 

valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, devam ser objecto de especial 

protecção e valorização. (“) O interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, 

arqueológico, arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou 

técnico, dos bens que integram o património cultural reflectirá valores de memória, antiguidade, autenticidade, 

originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade.‛ (Artigo 2º da Lei n.º 107/2001). 

Em 2006, cria-se o Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR)
26

, sob a 

tutela do Ministério da Cultura, que reúne atribuições e competências dos antigos Instituto Português do 

Património Arquitectónico (IPPAR), Instituto Português de Arqueologia (IPA) e Direcção Geral dos Edifícios 

_ Mihog_hnim N[]cih[cm (DGEMN), n_h^i jil gcmmãi “a gestão, a salvaguarda, a conservação e a 

valorização dos bens que, pelo seu interesse histórico, artístico, paisagístico, científico, social e técnico, 

integrem o património cultural arquitectónico e arqueológico classificado do País" (artigo 3º, Decreto-Lei 

96/2007). Na criação do IGESPAR, define-se logo a sua responsabilidade de gestão de bens imóveis 

classificados, com a afectação patrimonial dos seguintes imóveis: Convento de Cristo; Mosteiro de 

Alcobaça; Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém; Mosteiro de Santa Maria da Vitória (Batalha); Panteão 

Nacional, instalado na Igreja de Santa Engrácia, em Lisboa, e na Igreja de Santa Cruz, em Coimbra; 

Parque Arqueológico de Vale do Côa
27

. 

                                                             
26

 Decreto-Lei 96/2007, de 29 de Março. 
27

 Artigo 14º, Decreto-Lei 96/2007. 
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Para Magalhães (2010), com a extinção da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

(DGEMN), redefinição da missão do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico (IGESPAR) e redução 

do Instituto Português de Conservação e Restauro (IPCR) a dois departamentos do Instituto dos Museus e 

^[ Cihm_lp[çãi (IMC), “acabou-se o tempo do envolvimento sistemático e exclusivo do Estado na 

recuperação do património (“). Neste novo paradigma, o Estado tenderá, pois, a ser cada vez mais um 

parceiro normativo e regulador, difusor de boas práticas e de metodologias adequadas, centrando a sua 

actuação no acompanhamento técnico e fiscalização, garantindo padrões de qualidade e rigor nos 

processos de conservação, e reservando a intervenção directa para peças excepcionais e intervenções 

exemplares que possam servir de referência futura” (M[a[fbã_m, 2010: 38). 

Quadro 1 – Síntese de algumas resoluções de referência  

1909  Publica-se a lista dos monumentos a beneficiar de medidas de protecção, fruto do trabalho do Conselho 

Superior dos Monumentos Nacionais. 

1911  Publica-se o Decreto-Lei que estabelece as novas bases da política patrimonial (Decreto nº 1, de 26 de Maio 

de 1911) 

1924 Publica-se a Lei que define a inventariação tanto dos bens públicos como dos privados e que cria a categoria 

do Imóvel de Interesse Público (Lei n.º1700, Dezembro de 1924) 

1929 Cria-se a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) a quem se devem muitas das 

intervenções no nosso país (Decreto n.º 16791, Abril de 1929) 

1932  Publica-se o Decreto-Lei sobre a filosofia do restauro que vigora durante todo o Estado Novo (Decreto n.° 20 

985, Março de 1932) 

1933 Publica-se um decreto que regulamenta o estágio dos conservadores de museu (Decreto nº 22110, Janeiro de 

1933) 

1953 Publica-se um decreto que modifica o regime de estágio dos conservadores de museu (Decreto nº 39116, 

Fevereiro de 1953) 

1980  Cria-se o Instituto Português do Património Cultural - IPPC (Decreto Regulamentar n.º 34/80, de 2 de Agosto) 

1985  Publica-se a Lei do Património Cultural Português (Lei n.º 13/1985) 

1991  Cria-se o Instituto Português de Museus - IPM 

1992  Cria-se o Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR). 

1996  Cria-se o Instituto Português de Arqueologia (IPA) 

1999 Cria-se o Instituto Português de Conservação e Restauro – IPCR (Decreto-Lei n.º 342/99 de 25 de Agosto) 

2001 Publica-se a nova Lei de Bases do Património Cultural (Lei n.º 107/2001) 

2005 Assina-se, em Faro, a Convenção-Quadro do Conselho da Europa sobre o Valor do Património Cultural para a 

Sociedade (Convenção de Faro) 

2007  Funde-se o IPPAR e a DGEMN, designado por IGESPAR (Decreto-Lei n.º 96/2007, de 29 de Março). Surge o 

Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), resultado da fusão entre o IPM e o IPCR (Decreto-Lei n.º 

97/2007, de 29 de Março) 
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2.4 Da prática à cientificidade: a construção e afirmação de um percurso 

Na análise deste campo profissional, alguns autores assinalam o facto de esta actividade ter começado por 

m_l “relativamente incaracterística, anónima e necessariamente unida ao artista” (P_l_cl[, 2002: 3). Eg 

tempos remotos, o restauro era efectuado por artistas ou por pessoas com uma reconhecida "habilidade 

manual". É possível exemplificar esta concepção, nomeadamente no restauro de pintura, que foi durante 

mé]ofim “uma arte sem estatuto executada por pintores que livremente procediam à repintura e à renovação 

de obras danificadas pelas usuras do tempo e os acidentes da história (“). Mesmo quando às obras em 

causa era expressamente atribuído relevante valor artístico, o que só tardiamente aconteceu, as liberdades 

do artista restaurador não se subordinavam a esse reconhecimento, sendo admissível e justificada toda a 

sorte de modificações, por vezes efectuadas sob o pretexto de melhorarem a obra original” (Clot, 

2010:117). Ainda nesta área de especialização, a partir de meados do século XVIII, observou-se um 

desenvolvimento de outra prática, regida por outros valores, próximos de uma arte da dissimulação em que 

o estilo mimético e os dotes do restaurador eram ess_h]c[cm, “valorizando a obra original, nessas 

intervenções pretendia-se devolver a uma pintura o seu estado primitivo, cuidadosamente dissimulando 

todos os danos” (Clot, 2010:117). Eg Pilnoa[f, Lo]c[hi Fl_cl_ (1864-1934) é um dos restauradores de 

pinturas mais conhecido, a quem se deve o restauro realizado, em 1909, dos Painéis de São Vicente 

[nlc\oí^im [ Nohi Gihç[fp_m, _ g_mgi ko_ “desconhecida a filosofia ou teoria do restauro que esteve 

subjacente à sua actividade neste domínio” (Clot, 2007: 68), l_]ihbece-se claramente a importância que 

atribuiu à documentação das suas intervenções, nomeadamente através do registo fotográfico. 

Como se tentou descrever anteriormente, o processo histórico da constituição do campo profissional, 

acompanhou as teorias, convenções e evoluções no domínio do restauro. De facto, os congressos 

internacionais e as reuniões profissionais promovidos regularmente pelos diversos organismos já 

mencionados, contribuíram para o desenvolvimento e afirmação de uma metodologia científica de restauro, 

estabelecimento e difusão alargada de critérios e recomendações.  

A par da crescente consciência da necessidade de ultrapassar a actividade, essencialmente artesanal, do 

técnico tradicional, assiste-se a uma aproximação às ciências, pelo desenvolvimento de um espírito crítico, 

da exploração de métodos científicos de exame/diagnóstico e do rigor das técnicas empregues. Em 

Portugal assiste-se à utilização de métodos científicos de análise, tais como a aplicação de métodos 

fotográficos e radiográficos, a partir da década de 30, particularmente com a criação, por João Couto, do 

Laboratório de Investigação Científica do Museu Nacional de Arte Antiga (1935), que veio complementar o 
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trabalho da Oficina de Restauro, instalada no mesmo Museu, e criada, em 1911, por José de Figueiredo, 

onde se notabiliza o já referido mestre Luciano Freire que aqui exercia as funções de restaurador.  

Neste contexto, modificou-se o conceito de restauro e enriqueceu-se a actividade com novos 

conhecimentos científicos, oriundos da física, química e biologia. No seio de uma mesma actividade, 

assistiu-se a desenvolvimentos distintos. De facto, alguns domínios, considerados durante muitos anos 

]igi “g_hil_m”, n[cm ]igi [ _m]ofnol[ io [ jchnol[ gol[f/`l_m]i, tardaram a ser abordados segundo 

princípios metodológicos tão rigorosos quanto aqueles que se aplicavam na pintura de cavalete (Philippot, 

1996), ]ig ]lcnélcim ^_ “l_]oj_l[çãi jc]nólc][” [gjf[g_hn_ ^cm]onc^im _ _mn[\_f_]c^im. O p[mni _m`ilçi, 

internacional e interdisciplinar, de integração de novos métodos permitiu ultrapassar o empirismo de uma 

tradição de prática artesanal (Philippot, 1996), onde, durante vários séculos, permaneceu um certo 

obscurantismo dos conhecimentos detidos por cada restaurador, que mantinha e se orgulhava de um sigilo 

ko[hni à ]igjimcçãi ^[m “l_]_cn[m” io ^[m né]hc][m ^[ mo[ []no[çãi. 

Para Bergeon (1996), o restaurador passou a ser parceiro dos homens de laboratório e dos historiadores, 

[lko_ófiaim _ [lkocn_]nim, [mmogch^i i j[j_f ^_ “big_g ^_ ^cáfiai”. Pligressivamente, o conservador-          

-restaurador desenvolveu um precioso saber técnico-artesanal que lhe permite hoje desenvolver projectos 

globais de conservação e restauro, enquanto conceptor ou técnico que intervém na obra, assumindo ora 

uma conservação preventiva, ora uma intervenção de tipo médico ou, se necessário, uma intervenção 

cirúrgica (id.).  

A exigência e o rigor associados à sua acção prática de intervenção levaram à concepção e implementação 

de uma formação especializada, que permitisse integrar a prática artesanal num conjunto de 

conhecimentos científicos, completada por uma formação histórica e critica à altura das responsabilidades 

que este profissional assume (Philippot, 1996). Com a percepção da complexidade associada a esta 

actividade, `c][ ]f[li ko_ i l_mn[oli hãi ]ihmcmn_ hi “l_`[t_l” ^_ ncji [ln_m[h[f, h_g hog[ _rj_lcêh]c[ 

científica, nem numa renovação ou mera camuflagem da história. O restauro é um acto cultural subtil, onde 

as relações da obra de arte com o seu passado e com o seu presente devem ser mantidas, no duplo 

respeito pela autenticidade e pela leitura do testemunho artístico (Bergeon, 1996). Neste quadro, exige-se 

do conservador-restaurador uma sensibilidade artística aliada a uma destreza manual, qualidades e 

competências a aperfeiçoar com o manuseamento e tratamento das peças.  

No que diz respeito à definição concreta das condutas próprias desta disciplina, em 1984, o ICOM aprova 

og ^i]og_hni, g[cm ]ihb_]c^i ]igi C[ln[ ^_ Cij_hb[a[, chncnof[^i “O ]ihm_lp[^il-restaurador: uma 
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^_`chcçãi ^[ jli`cmmãi” (ICOM, 1986). Este documento visava estabelecer a denominação, os objectivos, 

princípios e necessidades fundamentais da profissão de conservador-restaurador, e é considerado, por 

alguns autores, como sendo o primeiro código de ética da profissão.  

Cig i ^_m_hpifpcg_hni ^_ ]_hnlim ^_ _r]_fêh]c[ _ l_[fct[çõ_m “^_ jihn[”, [ jl_i]oj[çãi ^_mn_ [a_hn_, 

responsável pela salvaguarda do património, volta-se para o respeito da autenticidade dos objectos 

tratados, que conduz a medidas de intervenção cada vez mais restritivas e preventivas.  

Não obstante a evolução da profissão e o crescente reconhecimento desta actividade, para o qual contribui 

a criação de formações específicas e a definição de documentos de recomendação internacionais, persiste 

ainda um sentimento de necessidade de progressão, reconhecimento social e amadurecimento da 

profissão. O alerta de há mais de uma década feito por Philippot permanece em alguns discursos mais 

[]no[cm: “Tendo em suas mãos a sobrevivência da obra na sua autenticidade, o restaurador ainda é 

comummente visto como um executante - um representante das artes liberais – e, aparentemente, até à 

data, em nenhum país, apesar de sua clara responsabilidade, a sua formação e profissão são 

regulamentadas, a sua competência garantida, reconhecida e defendida por um estatuto‛ (Philippot, 1996: 

17).  

 

2.5 Contornos e pistas para uma análise da dinâmica do grupo profissional   

2.5.1 Organização profissional 

No percurso de aquisição de um estatuto e de uma maturidade científica e profissional, um dos critérios 

para a constituição de uma profissão consiste na existência de organizações profissionais que regulam a 

actividade profissional dos seus membros: estabelecendo um conjunto de normas de conduta profissional 

(códigos de ética; deontologia; etc.), assegurando a aplicação das regras definidas e gerindo os conflitos 

quer internos, quer externos.  

Neste contexto, a partir dos anos 80, assiste-se à proliferação de organizações que visam a defesa de 

exigências e especificidades da profissão. Assim, actualmente, destaca-se uma multiplicidade de 

organismos e associações nacionais e internacionais relacionados com a Conservação e Restauro, umas 

de carácter mais profissional outras de natureza mais institucional:   

 ARP - Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal  
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 ECCO - European Confederation of Conservator-Restorers' Organizations  

 ENCoRE - European Network for Conservation-Restoration Education 

 ICCROM - International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 

Property 

 ICOM-CC - International Council of Museums - Committee for Conservation 

 IIC - International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works 

Para o presente estudo, caracterizaremos a missão de dois organismos de referência para a profissão de 

conservador-restaurador em Portugal, a Confederação Europeia das Organizações de Conservação e 

Restauro (ECCO) e a Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal (ARP). 

A Confederação Europeia das Organizações de Conservação e Restauro (ECCO)
28

, criada em 1991, tem 

por missão o desenvolvimento e a promoção – ao nível prático, científico e cultural - da conservação e 

restauro dos bens culturais, tendo como objectivos principais incrementar um nível elevado de formação e 

procurar o reconhecimento legal do estatuto profissional. Em 1993, para paliar as insuficiências 

chmncno]cih[cm _rcmn_hn_m [i híp_f _olij_o, _mn[ ]ih`_^_l[çãi [^ijnio [m “R_al[m Pli`cmmcih[cm ^[ ECCO”, 

que definem as condições e directrizes para o exercício da conservação e restauro, o nível de formação 

requerido para o exercício e os princípios deontológicos que os profissionais devem respeitar (APEL, 2001). 

Actualmente, a confederação conta com dezanove associações profissionais, repartidos por dezoito países, 

l_jl_m_hn[h^i ]_l][ ^_ 5’000 g_g\lim. Ai híp_f _olij_o, _g j[l]_lc[ ]ig ionl[m chmncnocçõ_m, [ ECCO 

contribuiu para a difusão de regras profissionais e normas deontológicas, nomeadamente pela adopção do 

Documento de Pavia, numa reunião que teve lugar em 1997 em Pavia e que incidiu na definição de um 

perfil europeu do conservador-restaurador, estando presentes quarenta e cinco peritos na área da 

Conservação e Restauro de dezasseis países europeus (Cappitelli e Jones, 2000), Portugal incluído. Este 

documento passou a ser um texto de referência do International Council of Museums - Committee for 

Conservation (ICOM-CC). Em 1998, a comunidade profissional, com o apoio da ECCO identificou na Carta 

de Viena
29

, a necessidade de especificar o papel e a responsabilidade dos conservadores-restauradores. 

Em 2000, o Relatório sobre os conservadores-restauradores dos bens culturais na Europa: centros e 

                                                             
28

 Website da Confederação: http://www.ecco-eu.org 
29

 Resultado da conferência europeia de encerramento do projecto FULCO (A Framework of Competence for Conservator-restorers in 

Europe) que teve lugar em Viena, de 30.11 a 1.12.1998. Este projecto foi elaborado por profissionais e representantes de instituições 

europeias ligadas à Conservação e Restauro, incluindo representações de Portugal. 
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institutos de formação (CON.B.E.FOR)
30

 permitiu evidenciar a necessidade de uma qualificação e de um 

nível de formação elevado. Este objectivo foi posteriormente desenvolvido no quadro do European Network 

for Conservation- Restoration Education (ENCoRE), que veio propor princípios comuns para a formação 

dos conservadores-restauradores.  

O esforço de reconhecimento de um estatuto profissional ficou patente nas recomendações do Projecto 

APEL – siglas para Actores do Património Europeu e Legislação – que foi submetido à Comissão Europeia 

pela ECCO, em 2001, intitulado “O Estudo das Responsabilidades Legais, Jurídicas e Profissionais dos 

Conservadores-Restauradores em Relação a Outros Actores para a Salvaguarda e Conservação do 

Património Cultural”. Am l_]igendações deste projecto enunciaram medidas mínimas a formular pelos 

jurídicos nacionais, para o devido reconhecimento da especificidade da conservação e restauro dos bens 

culturais, procurando assegurar o elevado nível de qualificação para o exercício da profissão. O apelo 

subjacente a estas recomendações faz uma clara referência à necessidade de intervenção dos poderes 

públicos, neste processo de gradual reconhecimento, legitimação e delimitação de uma intervenção 

profissional de qualidade, como tal: 

 ‚Os esforços da comunidade profissional só constituem uma etapa. Os poderes públicos - responsáveis pela 

protecção do património cultural - devem pegá-los, de forma a assegurar a disseminação de normas comuns 

que regulem a entrada na profissão e a prática da conservação-restauro, assim como os princípios de ética 

profissional. De facto, a qualidade das medidas e projectos de conservação-restauro são um factor decisivo 

para assegurar uma preservação a longo prazo do património cultural Europeu. Esta qualidade está 

estreitamente relacionada com o reconhecimento ao nível Europeu do estatuto profissional de conservador-

restaurador.‛ (APEL, 2001) 

Ao nível nacional, destaca-se a Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal 

(ARP)
31

, fundada em 1995, que se destina a defender e a promover a classe profissional dos 

conservadores-restauradores em Portugal e na Europa, bem como a divulgar e salvaguardar o Património 

Cultural.  

Em termos internacionais, a associação está representada na Confederação Europeia das Organizações 

de Conservação e Restauro (ECCO), procurando contribuir para o cumprimento das directivas desta 

confederação, bem como da European Network for Conservation-Restoration Education (ENCoRe) 

                                                             
30

 Conservators-Restorers of Cultural Heritage in Europe: Education Centers and Institutes. A Comparative Research. CON.BE.FOR. 

Associazione Giovanni Secco Suardo, Lurano (BG), Italy, 2000. 
31

 Portal da Associação: http://www.arp.org.pt/ 

http://www.arp.org.pt/


A transformação da profissão do conservador-restaurador: 

Um estudo da socialização e construção das identidades profissionais 

Silvia Sá 

 

4

6 

46 

Como se pode verificar no quadro seguinte, esta associação é constituída por cerca de 160 sócios 

profissionais conservadores-restauradores de diversas áreas de especialização, detentores de uma 

formação superior em Conservação-Restauro e sócios estudantes (alunos das licenciaturas em 

Conservação e Restauro).  

 

Quadro 2: Número de sócios da ARP por área de especialização (Fonte: adaptado da lista de contactos dos sócios, 

Portal da associação
32

) 

Áreas de especialização Número de sócios 

» Pintura 37 

» Papel, Documentos e Livro 33 

» Escultura 22 

» Azulejo, Cerâmica e Vidro 14 

» Mobiliário 10 

» Bens Arqueológicos 8 

» Pedra 8 

» Pintura Mural 8 

» Têxteis 7 

» Metais 5 

» Fotografia 3 

» Instrumentos Musicais 2 

 TOTAL = 157 sócios 

Quanto à sua actividade, destacam-se as seguintes funções: elaboração de pareceres para várias 

entidades, sobre a profissão; a divulgação de trabalhos realizados pelos seus sócios; a organização de 

encontros, jornadas e workshops, com publicação regular de actas das jornadas; a edição regular de uma 

l_pcmn[ ]c_hní`c][, chncnof[^[ “Cihm_lp[l P[nlcgóhci” (]ig j_lci^c]c^[^_ m_g_mnl[f, _g 2010, f[hçio-se o nº 

12 da revista); o acompanhamento dos sócios nas suas carreiras profissionais. 

O código de ética  

De entre os documentos-base da profissão já referidos, destacam-se dois documentos da Confederação 

Europeia dos Conservadores-R_mn[ol[^il_m (ECCO), i jlcg_cli [^ijn[^i _g 1984 “Cihm_lp[^il-

remn[ol[^il: og[ ^_`chcçãi ^[ jli`cmmãi” (ICOM-CC, Copenhaga 1984), o segundo, aprovado em Bruxelas 

em 2002, e que define as Directrizes Profissionais. O documento das Directrizes Profissionais, baseado no 

estudo de documentos de organizações nacionais e internacionais ligadas ao património e à Conservação 

                                                             
32 Portal consultado a 29.07.2011 
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e Restauro, define a profissão do conservador-restaurador, o seu código de ética e a formação académica 

em Conservação e Restauro, estando organizado em 3 documentos, alterados em datas distintas: 

 Directrizes Profissionais I - A Profissão (2002) 

 Directrizes Profissionais II - O Código de Ética (2003) 

 Directrizes Profissionais II - Requisitos Básicos para a Educação em Conservação e Restauro 

(2004) 

Em 2003, a assembleia-geral da Confederação Europeia das Organizações de Conservação e Restauro 

(ECCO) aprovou as alterações às segundas directrizes profissionais, referentes ao Código de Ética do 

Conservador-restaurador
33

, que enuncia os princípios, deveres e obrigações que todo o conservador-

restaurador, integrado numa organização membro desta Confederação, deve respeitar no exercício da sua 

profissão. O documento organiza-m_ _g 4 ál_[m: “I - Plch]íjcim G_l[cm j[l[ [ [jfc][çãi ^i Có^cai ^_ Énc][” 

([lncaim 1 [ 4); “II - O\lca[çõ_m j[l[ ]ig im B_hm Cofnol[cm” ([lncaim 5 [ 16); “III - Obrigações para com o 

jlijlc_nálci io l_mjihmáp_f f_a[f” ([lncaim 17 [ 19); “IV - O\lca[çõ_m j[l[ ]ig im ]if_a[m _ [ jli`cmmãi” 

(artigos 20 a 28). Seguidamente, apresentam-se algumas das ideias-base: 

 A transparência dos métodos e produtos utilizados, documentação das intervenções (os 

tratamentos devem ser documentados com registos escritos e fotográficos sobre o diagnóstico, as 

intervenções – artigo 10º), respeito pela história do objecto e pela concertação com o seu 

proprietário ou responsável jurídico.   

 O jli`cmmcih[f é j_mmi[fg_hn_ l_mjihmáp_f `[]_ [i jlijlc_nálci ^i \_g ]ofnol[f: “nl[\[fb[ 

directamente com bens culturais e é pessoalmente responsável perante os mesmos, o proprietário 

e a sociedade. O Conservador-restaurador tem o direito de trabalhar sem obstáculos à sua 

fc\_l^[^_ _ ch^_j_h^êh]c[” ([lncai 3º); 

 Qualquer incumprimento face aos princípios, obrigações, proibições do código constitui uma falta 

jli`cmmcih[f _ n_g cgj[]ni jl_do^c]c[f h[ l_jon[çãi ^[ jli`cmmãi: “A `[fn[ ^[ i\m_lpância dos 

                                                             
33

 O presente estudo retoma as regras profissionais estabelecidas pela Confederação Europeia dos Conservadores-Restauradores (ECCO), 

considerando que este é o código de ética referenciado pela Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal (ARP) e 

que prevalece na orientação das condutas e práticas dos conservadores-restauradores em Portugal. Para além deste documento-base, 

convém referir a existência de outros códigos de ética/deontologias do Conservador-Restaurador definidos por outros organismos e 

reconhecidos pelo ICOM, tais como: American Institute for Conservation AIC - Code of Ethics and Guidelines for Practice; Association 

canadienne pour la conservation et la restauration des biens culturels (CAC) et Association canadienne des restaurateurs professionnels 

(CAPC) - Code de déontologie; Association suisse de conservation et restauration/Schweizerischer Verband für Konservierung und 

Restaurierung (SCR/SKR) - Définition de la profession et code de déontologie; Dutch Association of professional restorers - VeRes Code of 

Ethics; United Kingdom Institute for Conservation of Historic and Artistic Works - UKIC Code of Ethics and Rules of Practice. 
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princípios, obrigações e proibições do Código de Ética constitui uma prática anti-profissional e 

conduzirá ao descrédito da profissão. É da responsabilidade de cada associação profissional 

nacional assegurar que os seus membros obedeçam ao espírito e à letra do Código de Ética e 

nig[l g_^c^[m hi ][mi ^_ ]igjlip[^i hãi ]ogjlcg_hni” ([lncai 4º); 

 A cgjilnâh]c[ ^[m []çõ_m _ g_^c^[m ^_ Cihm_lp[çãi Pl_p_hncp[: “^_p_ n_l _g ]ihmc^_l[çãi ni^im 

os aspectos relativos à Conservação Preventiva, antes de desempenhar o tratamento de bens 

]ofnol[cm, _ ^_p_lá fcgcn[l i nl[n[g_hni [i _mnlcn[g_hn_ h_]_mmálci” ([lncai 8º); 

 A l_p_lmc\cfc^[^_ ^[ mo[ []çãi _ g_hil chn_lp_hçãi jimmíp_f “^_p_ _gj_hb[l-se em utilizar 

unicamente produtos, materiais e procedimentos que, de acordo com os níveis de conhecimento 

nesse momento, não irão danificar os bens culturais, o meio ambiente ou pessoas. A própria 

intervenção e os materiais usados não devem interferir, dentro do possível, com quaisquer 

diagnósticos, tratamentos ou análises futuros. Devem ainda ser compatíveis com os materiais 

]ihmncnochn_m ^_mm_m \_hm ]ofnol[cm _, n[hni ko[hni jimmíp_f, `á]cf _ nin[fg_hn_ l_p_lmíp_cm” ([lncai 

9º); “hoh][ ^_p_ l_gip_l g[n_lc[f ^_ \_hm ]ofnol[cm, [ hãi m_l ko_ m_d[ ch^cmj_hmáp_f j[l[ [ mo[ 

preservação ou que esse material interfira substancialmente com o seu valor histórico e estético 

dos bens culturais. Os materiais removidos devem ser conservados, sempre que possível, e o 

procedimento integralmente documentado (artigo 15º); 

 Deve prevalecer no tratamento o melhor interesse do bem cultural (artigo 11º); 

 Cihního[ []no[fct[çãi ^_ ]ihb_]cg_hnim “^_p_ _gj_hb[l-se por enriquecer os seus 

conhecimentos e capacidades com o intuito constante de melhorar a qualidade do seu trabalho 

jli`cmmcih[f” ([lncai 12º); 

Neste código, ingrediente legitimador que procura estabelecer uma regulação social da prática profissional, 

p_lc`c][gim ko_ é ^[^[ jlcg[tc[ à [onihigc[ ^i dofa[g_hni ^i jli`cmmcih[f, ko_ ^_p_lá “]ogjlcl” ]ig 

todos os princípios, apelando-se à sua sensibilidade e responsabilidade enquanto indivíduo que representa 

uma prática profissional instituída. Considerando que a ética remete para uma démarche reflexiva, 

enquanto que a deontologia caracteriza-m_ j_fi [j_fi àm m[hçõ_m (L_a[ofn, 2003:48) io [ og “]ó^cgo de 

bihl[” [mmogc^i, ]igjl__h^_-se a inexistência de medidas de controlo em casos de anti-profissionalismo, 

preferindo-se antes interpelar moralmente o sujeito, relembrando-o do impacto que uma acção individual 

pode ter no grupo profissional, nomeadamente desacreditando-o (artigo 4º). O objectivo deste tipo de 

documento é claramente o de incentivar a adopção de comportamentos que respeitem os princípios éticos, 

sem recurso a um carácter repressivo. Neste documento, que assume um carácter oficial no seio do grupo 
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profissional, na orientação das decisões do profissional encontra-se uma remissão contínua aos valores da 

^cm]cjfch[ _ [i j[j_f ^_ jl_m_lp[çãi ^_ og[ “b_l[hç[ jl_m_hn_ _ `onol[”, ^[h^i _]i à h_]_mmc^[^_/^_p_l 

de respeito pelo objecto original e pela sua história. Pressupõe-se que o facto de existir um enquadramento 

ético, traz ao novo profissional uma compreensão mais clara da cultura, dos valores morais e das normas 

partilhada do grupo onde está inserido. Para Dubar (1997a), a competência ética apresenta-se como uma 

iniciação ao sentido etnológico e à cultura profissional, chegando quase que à conversão, no sentido 

religioso, do individuo a uma nova concepção de si e do mundo, correspondendo a uma nova identidade.  

2.5.2 Designação económico-social da actividade 

Qo[h^i m_ jli]ol[ _`_]no[l og[ j_mkocm[ mi\l_ _mn[ []ncpc^[^_ ^_ “]ihm_lp[çãi _ l_mn[oli” hi ko[^li 

normativo legal em vigor, deparamo-nos rapidamente com incongruências classificativas face à própria 

categorização ou designação da actividade e profissão. Ora vejamos: 

a) Na Classificação Portuguesa das Profissões de 2010 (CPP/2010) que contém a caracterização de 

todas as profissões registadas, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2011, e que veio substituir a 

Classificação Nacional de Profissões (CNP/94) em todas as operações estatísticas que necessitem 

duma classificação de profissões, encontramos no grupo-\[m_ ^im “ARTISTAS DE ARTES 

VISUAIS (PLÁSTICAS) ” (2651) ko_ “]igjl__h^_ [m jli`cmmõ_m ^_ _m]ofnil, jchnil ^_ [ln_, 

caricaturista e outros artistas das artes visuais, com especial incidência na execução de obras de 

[ln_ [nl[pém ^[ _m]ofnol[, jchnol[, ^_m_hbi, ]lc[çãi ^_ ][lniihm, al[pol[ io ionl[m né]hc][m.” (INE, 

2011: 182), [ jli`cmmãi “OUTROS ARTISTAS DE ARTES VISUAIS” (2651.4) ko_ “]igjl__h^_ [s 

tarefas e funções de outros artistas de artes visuais que consistem, particularmente, em: Criar 

desenhos, gravá-los ou estampá-los em metal, madeira ou outros materiais. Restaurar pinturas ou 

outros objectos de arte deteriorados, desvanecidos ou sujos. Inclui, nomeadamente, restaurador 

(técnico de restauro e conservação) ” (INE, 2011: 183).  

A recente entrada em vigor desta nova classificação, elaborada a partir da Classificação 

Internacional Tipo de Profissões de 2008 (CITP/2008)
34

 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), ko_ ]ihmcmn_ hog “chmnlog_hni `oh^[g_hn[f j[l[ [m _mn[nímnc][m mi\l_ jli`cmmõ_m, ko_l _g 

                                                             
34 

Ver Recomendação da Comissão de 29 de Outubro de 2009 aos Estados-Membros, que estabelece a Classificação Internacional Tipo de 

Pli`cmmõ_m ^_ 2008 (CITP/2008) “[ `cg ^_ a[l[hncl [ ]igj[l[\cfc^[^_ ^im ^[^im mi\l_ jli`cmmõ_m jlip_hc_hn_m ^im Emn[^im-Membros da 

UE e dos outros países do mundo, é importante que esta classificação revista (CITP-08) seja adoptada nos principais inquéritos de recolha 

de dados sobre profissões do Sistema Estatístico Europeu antes da próxima série de recenseamentos da população que terá lugar em 

2011” (R_]ig_h^[çãi ^[ Comissão 2009/824/CE). 
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termos de observação, análise, consolidação de séries, comparabilidade internacional e de 

]iil^_h[çãi né]hc][ _mn[nímnc][” (INE, 2011: 11) _pcdencia a adopção de uma análise estatística 

menos desagregada, face à anterior, que não permitirá saber em detalhe o número de 

“l_mn[ol[^il_m (né]hc]i ^_ l_mn[oli _ conservação) ” n_h^i _g ]ihn[ ko_ m_ ch]foc hog aloji gocni 

mais vasto. Considerando que este documento é o resultado das contribuições recebidas das 

entidades envolvidas na sua concepção, destaca-se para este estudo a referência ao Ministério da 

Cultura (INE, 2011: 478). 

Na anterior Classificação Nacional de Profissões (CNP/94), encontrava-se no grupo base 

“ESCULTORES, PINTORES E OUTROS ARTISTAS SIMILARES” (2.4.5.2) [ jli`cmmãi ^_ 

“RESTAURADOR (TÉCNICO DE RESTAURO E CONSERVAÇÃO) ”, ]ig i ]ó^cai 2.4.5.2.35, 

sendo que a descrição funcional apresentava o seguinte detalhe: ‚Repara peças e obras de arte, 

tais como pinturas, esculturas, cerâmicas e mobiliário danificadas, sujas ou deterioradas, utilizando 

técnicas apropriadas de forma a respeitar as suas características, nomeadamente estilo e época: 

examina a peça ou obra de arte, por observação directa ou utilizando produtos químicos e 

aparelhos ópticos ou eléctricos, a fim de definir a técnica e os materiais a utilizar de acordo com o 

estado de conservação e as características da peça ou obra; elabora uma ficha técnica com os 

elementos observados; remove, com produtos e/ou ferramentas adequadas, tintas, vernizes, 

massas ou outros elementos que alterem o aspecto estético original; selecciona os materiais a 

empregar tendo em conta o material, a época e o aspecto original da peça ou obra de arte; 

procede ao restauro ou conserto, aplicando os materiais e utilizando as técnicas e ferramentas 

adequadas, a fim de restituir à peça ou obra de arte o aspecto mais próximo do original; elabora 

uma ficha técnica de restauro, indicando o trabalho efectuado e os materiais empregues. Por vezes 

fabrica materiais, por composição de produtos, tais como tintas e massas. Pode ser especializado 

no restauro de um determinado tipo de obra de arte ou peça, e ser designado em conformidade.‛ 
35

 

b) No sistema de Classificação Portuguesa de Actividades Económicas (CAE, Rev 3)
36

, elaborado 

pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o índice alfabético online
37

 não integra qualquer perfil 

j[l[ im ]ih]_cnim ^_ “]ihm_lp[çãi” io “jl_m_lp[çãi”, _h]ihnl[h^i-se cinco entradas com 

                                                             
35

 Fonte: IEFP - http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Paginas/CNP.aspx [Consultado a 11/02/2011] 
36 

A Classificação Portuguesa de Actividades Económicas, Revisão 3 (CAE-Rev.3) foi aprovada pelo Decreto-Lei nº 381/2007, de 14 de 

Novembro, e substituiu a CAE-Rev.2.1 a partir de 1 de Janeiro de 2008. 
37

 http://metaweb.ine.pt/sine/  [Consultado a 11/02/2011] 

http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Paginas/CNP.aspx
http://metaweb.ine.pt/sine/
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indicação de c[n_ailc[ j[l[ i “R_mn[oli”, hig_[^[g_hn_: “^_ [fn[l_m, [ln_ m[]l[, _n]. (90030); ^_ 

edifícios (41200); de fotografias antigas (74200); de livros (90030); de obras de arte (90030).  

Procurando agora uma informação mais detalhada, verificamos que a subclasse 90030 se designa 

“CRIAÇÃO ARTÍSTICA E LITERÁRIA” _ “]igjl__h^_ [m []ncpc^[^_m ^_ [lncmn[m ch^cpc^o[cm ]igi 

pintores, escultores, escritores, caricaturistas, compositores, gravadores de arte ao cinzel (inclui 

gravadores a água forte), restauro de obras de arte (inclui objectos de colecção de museus) e 

ionl[m []ncpc^[^_m [lnímnc][m ch^cpc^o[cm mcgcf[l_m. Ih]foc []ncpc^[^_m ^im dilh[fcmn[m ch^_j_h^_hn_m” 

(INE, 2007: 271). 

Numa consulta mais atenta, encontramos referências ao restauro em categorias não mencionadas 

hi íh^c]_ [f`[\énc]i, n[cm ]igi [ mo\]f[mm_” REPARAÇÃO DE MOBILIÁRIO E SIMILARES DE 

USO DOMÉSTICO” (95240) ko_ “Cigjl__h^_, hig_[^[g_hn_, l_j[l[çãi ^_: ][^_cl[m _ 

assentos (incluindo estofamento); mobiliário (incluindo de escritório). Inclui também restauro de 

gi\cfcálci” (INE, 2007: 280) _ [ mo\]f[mm_ “REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTRO 

EQUIPAMENTO” (33190) ko_ “]igjl__h^_ [ l_j[l[çãi _ g[hon_hçãi, hig_[^[g_hn_, ^_: l_^_m 

de pesca; cordas e cabos; toldos e encerados; sacos para armazenagem de fertilizantes e 

químicos; paletes de madeira; máquinas de jogos accionadas por moedas; equipamento 

[onigánc]i ^_ \iqfcha; l_mn[oli ^_ ólaãim _ chmnlog_hnim mcgcf[l_m” (INE, 2007:170) io ]igi 

g_h]cih[^i him ]ó^caim “hãi ch]foí^im” ^_ ionl[m ][n_ailc[m, chn_al[ i “R_mnauro de órgãos e 

ionlim chmnlog_hnim gomc][cm bcmnólc]im” (INE, 2007: 272). 

Face à dispersão e indeterminação dos descritores, que na sua referência mais concreta refere o 

“l_mn[oli ^_ i\l[m ^_ [ln_ (ch]foc i\d_]nim ^_ ]if_]çãi ^_ museus) ”, ji^_-se considerar que esta 

classificação, que tem implicações em termos estatísticos e em termos fiscais, não espelha o 

desdobramento de tipologias funcionais desta actividade económica (Antunes, 2010) pois é 

redutora face à diversidade de áreas de restauro e materiais, o que pode implicar que o registo de 

gocn[m _gjl_m[m _ jli`cmmcih[cm _mn_d[g “chm]lcnim” hog[ mo\]f[mm_ ^_ []ncpc^[^_ _]ihógc][ ko_ 

não define claramente a sua área de especialização. 
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2.5.3 Natureza da actividade 

Nesta pesquisa de designações, consultaram-se ainda os guias de caracterização profissional produzidos 

pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Volume II, 1998 e Volume IV, 2001), que 

complementam, para algumas profissões, a informação contida na CNP, acrescentando à caracterização 

profissional informação relativa à natureza do trabalho, ao emprego, à evolução na carreira, a 

remunerações médias e a perspectivas. Neste guia, frequentemente utilizado para efeitos de orientação 

profissional dos estudantes ou mesmo enquanto documento/texto de referência na apresentação genérica 

do perfil profissional em programas de nível secundário e superior, encontrava-se em 1998 uma 

][l[]n_lct[çãi ^_n[fb[^[ j[l[ i j_l`cf ^i “Té]hc]i ^_ Cihm_lp[çãi _ R_mn[oli” ko_ dá g_h]cih[p[ _g hin[ 

^_ li^[jé “[ n_h^êh]c[ é para que futuramente, se adopte a designação de Conservador-R_mn[ol[^il” 

(Vol. II, 1998: 114). No IV volume, publicado em 2001, este perfil já assume a nova designação de 

“Cihm_lp[^il-R_mn[ol[^il”. 

No IV volume, que representa a versão mais recente do guia de caracterização profissional, encontra-se a 

seguinte descrição para a natureza do trabalho: 

‚Aos conservadores-restauradores compete investigar e utilizar métodos laboratoriais e processos técnico-

científicos a fim de diagnosticar, definir, coordenar e executar acções de conservação preventiva e de restauro 

curativo do património cultural. No desempenho das suas funções, os conservadores-restauradores devem 

respeitar o significado e valor histórico, estético e espiritual dos bens culturais, bem como preservar o seu 

contexto e a sua integridade física. A sua intervenção sobre o património cultural deve salvaguardar a 

autenticidade dos bens e a informação neles contida, uma vez que constituem uma herança material e cultural 

a ser transmitida às gerações vindouras. Neste sentido, estes profissionais evitam, no decurso do seu trabalho, 

proceder a alterações ou acrescentos ao objecto alvo de intervenção, procurando sempre respeitar as suas 

características originais (materiais, estilo, época, etc.) e proceder ao seu restauro com materiais compatíveis, 

estáveis e reversíveis.‛ 

Metodologicamente, reconhece-se e destaca-se a primeira vertente principal da sua acção, que consiste 

num exame/diagnóstico metódico e científico do objecto, ‚realizado com recurso a meios auxiliares de 

diagnóstico, tais como exames físicos e/ou químicos, ou através de observação directa, com vista à 

compreensão do bem cultural em todas as suas vertentes. (“) No sentido de melhor avaliar as causas de 

deterioração e determinar a extensão e o tipo de tratamento necessário, estes profissionais procuram 
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averiguar a procedência do bem cultural (condições ambientais e de exposição a que esteve sujeito, 

anteriores intervenções de restauro, etc.), bem como o fim a que se destina. Simultaneamente, procedem 

ao estudo da documentação relevante (história, autor, função e colocação futura). 

Esta primeira etapa do seu trabalho, essencial após ter recepcionado o objecto, permite-lhe elaborar uma 

proposta de intervenção ‚em que especifica as acções a empreender, estabelecendo as suas diferentes 

etapas e a respectiva calendarização. Nela, define estratégias, identifica o tipo de tratamento e estabelece 

as metodologias, os equipamentos, os produtos, materiais e instrumentos a utilizar.‛ 

De entre as orientações da acção, destaca-se a concepção anteriormente apresentada, que privilegia as 

práticas, cuidados e medidas de conservação preventiva, procurando reduzir as intervenções de restauro, 

prática a mobilizar apenas em casos extremos: ‚o conservador-restaurador deve privilegiar a conservação 

preventiva como o meio mais eficaz de, a longo prazo, promover a preservação do património. Compete-

lhe, em particular, estabelecer directrizes para o uso e cuidado continuados dos bens culturais, recomendar 

condições ambientais para exposição, armazenamento ou acondicionamento em reserva, implementar 

regras de manuseamento, transporte, etc.‛. 

A interdisciplinariedade inerente a esta profissão e já referida anteriormente nas ideias de Phillipot (1996) 

ou de Bergeon (1996), que i [j_fc^[ ^_ “big_g ^_ ^cáfiai”, é [koc n[g\ég m[fc_hn[^[: ‚O trabalho de 

conservação e restauro é cada vez mais uma actividade interdisciplinar que envolve a participação de 

especialistas das áreas das ciências exactas – físicos, químicos, biólogos –, das ciências humanas – 

historiadores de arte, bibliotecários, museólogos –, para além de técnicos de fotografia, radiologia e outros 

métodos de exame e análise da obra de arte. Esta cooperação interdisciplinar é fundamental em todas as 

fases do trabalho de conservação e restauro.‛  

Na descrição do perfil profissional, fica clara a diversidade de áreas de actuação: ‚a investigação (estudo 

de autores e materiais constituintes, desenvolvimento de metodologias e processos técnico-científicos, 

etc.), o ensino, a assessoria na gestão do património (levantamentos do estado de conservação de 

colecções/obras com a finalidade estabelecer planos de acção, integração de equipas multidisciplinares no 

lançamento e fiscalização de projectos, etc.) e a gestão de riscos (exposição, acondicionamento e 

transporte) ‛.  
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Na descrição das competências, necessárias à boa execução do seu trabalho, destacam-se dois tipos de 

saberes, por um lado, os saberes adquiridos pela formação e promotores de uma competência técnica, 

científica e humanística, por outro lado, saberes próprios do indivíduo, aprofundados pela sua experiência 

^_ pc^[: “Deverão possuir uma boa capacidade de diagnóstico, boa memória visual, destreza e 

coordenação manual muito elevada, grande capacidade de concentração, sentido estético, sentido auto-

crítico e gosto pelo pormenor‛. 

Considerando a consecutiva utilização de alguns conceitos-chave, que se não são definidos podem induzir 

a erros de interpretação, importa agora retomar a terminologia própria desta actividade, estabelecida no 15º 

Encontro Trienal ICOM-CC (Nova Deli, 22-26 de Setembro, 2008) e que emerge da necessidade de uma 

n_lgchifiac[ “clara e coerente, que permita facilitar a comunicação entre os seus membros, com o ICOM, 

com a comunidade profissional internacional e, num âmbito mais geral, com o público” (ICOM-CC, 2008). 

Esta nomenclatura clarifica-nos quanto às três vertentes principais da sua acção (conservação preventiva; 

conservação curativa; restauro): 

 Conservação-restauro : conjunto de medidas e acções que tenham como objectivo a salvaguarda 

do património cultural material, na garantia do seu acesso às gerações presentes e futuras. A 

Conservação-restauro inclui a conservação preventiva, a conservação curativa e o restauro. Todas 

estas acções devem respeitar o significado e as propriedades físicas dos bens culturais  

 Conservação preventiva: conjunto de medidas e acções que tenham como objectivo evitar e 

minimizar degradações ou danos futuros. Inscrevem-se no contexto ou ambiente circundante de 

um bem cultural, mas mais frequentemente num conjunto de bens, seja qual for a sua datação e 

estado. Estas medidas e acções são indirectas, não interferem nem com os materiais nem com as 

estruturas dos bens. Não modificam a sua aparência.  

Exemplos : medidas e acções que visam assegurar, de forma adequada, o inventário, 

armazenamento, manuseamento, acondicionamento e transporte, segurança, controlo das 

condições ambientais (luz, humidade, poluição, infestação), planos de emergência, formação dos 

recursos humanos, sensibilização do público, a conformidade com as normas jurídicas.  

 Conservação curativa: conjunto de medidas e acções que incidem directamente sobre o bem ou 

grupo de bens culturais, com o objectivo de deter processos de degradação activos ou reforçar a 

sua estrutura. Estas acções têm lugar apenas quando a existência própria dos bens esteja 
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ameaçada, há relativamente pouco tempo, pela extrema fragilidade ou rapidez de degradação. 

Estas acções modificam, por vezes, a aparência dos bens.  

Exemplos: desinfestação de têxteis, dessalinização de cerâmicas ; desacidificação de papel, 

secagem controlada de materiais arqueológicos húmidos, estabilização de metais corroídos, 

consolidação de pinturas murais, remoção de vegetação em mosaicos.  

 Restauro: conjunto de medidas e acções exercidas de forma directa sobre um bem cultural, 

singular e em condição estável, que tenham como objectivo melhorar o seu usufruto, compreensão 

e uso. Estas acções têm lugar apenas quando o bem perdeu parte do seu significado ou da sua 

função pelas deteriorações ou remodelações passadas. Baseiam-se no respeito dos materiais 

originais. Na maioria dos casos, estas acções modificam a aparência do bem. 

Exemplos: retoque de uma pintura, reconstituição de uma escultura quebrada, remodelação de 

uma cesta, reintegração de perdas em vasos de vidro.  

Convém relembrar que nos critérios de intervenção de conservação e de restauro, encontram-se ainda 

escolas/correntes com diferenças significatip[m, n[cm ]igi [ “_m]if[ [hafi-m[róhc][” _ “[ _m]if[ 

]ihnch_hn[f” io “francesa”. Ehko[hni ko_ [ jlcg_cl[ ^_`_h^_ [ g[hon_hçãi ^[ j_ç[ hi _mn[^i _g ko_ m_ 

_h]ihnlio, ]ig [m “g[l][m ^i n_gji”, jli]_^_h^i-se apenas a operações de consolidação que visam 

impedir posteriores degradações; a segunda assume o restauro enquanto prática normal, que procura repor 

as peças – tanto quanto possível – no seu estado original, quer recorrendo apenas aos elementos 

existentes, quer associando à peça réplicas dos elementos perdidos ou que se encontram em estado 

avançado de deterioração.   

2.5.4 Exercício profissional e reconhecimento legal 

A figura do profissional da conservação e restauro apenas foi definida legalmente com a publicação do 

Decreto-Lei n.º 245/80 de 22 de Julho, que se aplica ao pessoal das carreiras de conservação e restauro 

integrado em organismos ou serviços dependentes do Instituto Português do Património Cultural (IPPC), 

reconhecendo-se, no preâmbulo, que se trata de uma profissão mal definida e sem protecção:   

‚A par do historiador, do arqueólogo, do etnógrafo, do historiador de arte, do químico e de outros 

especialistas das ciências humanas e naturais, surge o técnico que sabe garantir a preservação 

das condições materiais do objecto, identificá-lo como falso ou verdadeiro e restaurar-lhe a 
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aparência e a estrutura quando a acção do tempo, a incúria ou qualquer catástrofe as alterou. 

Profissão até agora mal definida e sem protecção no nosso país, urgia esclarecê-la e 

regulamentá-la, pois ao técnico de conservação e restauro compete intervir - e quantas vezes de 

modo inevitavelmente irreversível - sobre os testemunhos originais da criação artística (obras de 

arte) e da vida quotidiana, não raro portadores de uma mensagem cultural (outros bens 

culturais).‛ 

Este decreto-lei define as competências e a formação do técnico de conservação e restauro:   

‚O técnico de conservação e restauro sabe analisar as causas de deterioração dos bens culturais 

que lhe sejam confiados e decidir do tratamento mais adequado; sabe executar todas as tarefas 

que dizem respeito à sua especialidade e tem capacidade para ensaiar novos métodos e produtos 

e para orientar os técnicos auxiliares e os artífices que façam parte da sua equipa de trabalho. 

(“) O curso de formação profissional terá a duração de três anos e incluirá a formação teórico-

prática necessária ao exercício das respectivas funções (“) O recrutamento dos candidatos far-

se-á (“) de entre indivíduos habilitados com o curso complementar dos liceus ou equivalente. 

(“) Concluído o curso, o candidato transita para o regime de estágio, que terá a duração de dois 

anos (artigos 8º e 9º do  Decreto-Lei n.º 245/80 de 22 de Julho). 

Cig [ jo\fc][çãi ^_mn_ ^cjfig[, “a profissão de conservador-restaurador que sempre estivera indefinida, e 

sem qualquer tipo de enquadramento jurídico/funcional começava agora a dar os primeiros passos no 

sentido da sua definição e da sua regulamentação” (P_l_cl[, 2002: 5).  

Em Fevereiro de 2001, com a publicação do Decreto-lei nº 55/2001, estabelece-se a carreira do pessoal de 

museologia, e de conservação e restauro, que consagra legalmente a figura do conservador-restaurador e 

a consequente necessidade de especialização académica, sendo que a sua aplicação se restringe a um 

][gji ^_fcgcn[^i ^_ jli`cmmcih[cm, [ko_f_m ]ig píh]ofi à `ohçãi jú\fc][: “ao pessoal dos museus, 

palácios, monumentos e sítios e dos serviços e organismos da administração central com atribuições na 

área da museologia e na área da conservação e do restauro do património cultural, sob tutela do Ministério 

da Cultura”. Emn_ ^_]l_ni ^cmnchao_ im pálcim híp_cm ^_ ]igj_nêh]ca e particulariza as funções de 

“conservador-restaurador, técnico de conservação e restauro, técnico de fotografia e radiografia para a 

conservação, técnico profissional de conservação e restauro‛ considerando que estas intervenções ‚exigem 
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um alto nível, científico e ético, de forma a intervir sobre o património cultural sem perda de informação nem 

prejuízo da autenticidade‛
38

.  

Assim, sintetiza-se no seguinte quadro as condições de recrutamento e o conteúdo funcional estipulado 

neste documento legal, para cada um dos perfis funcionais supra mencionados e que interessam para este 

estudo: 

 

Quadro 3 - Áreas e conteúdos funcionais estabelecidos pelo D.L. n.º55/2001 

 

Área Condições/regras para o recrutamento Conteúdo funcional 

CONSERVADOR 

Possuidores de uma das seguintes habilitações e 

aprovados em estágio probatório com a duração de um 

ano com classificação não inferior a Bom: 

a) Licenciados com curso de Conservador de Museu; 

b) Licenciados com curso de pós-graduação não inferior 

a dois anos nas áreas da Museologia, do Património ou 

outras adequadas à especialização de cada museu, 

palácio, monumento ou sítio; 

c) Mestres nas áreas da Museologia, do Património ou 

outras adequadas à especialização de cada museu, 

palácio, monumento ou sítio. 

Realiza e coordena trabalhos de inventariação, 

investigação, estudo, exposição, divulgação e organização 

do património cultural. 

Coordena acções de conservação, particularmente de 

conservação preventiva. 

CONSERVADOR-

RESTAURADOR 

Candidatos habilitados com licenciatura na área da 

Conservação e do Restauro, aprovados em estágio 

probatório com a duração de um ano com classificação 

não inferior a Bom. 

Investiga, utiliza e adapta métodos laboratoriais e 

processos técnico-científicos, a fim de diagnosticar, definir, 

coordenar e executar acções de conservação preventiva 

bem como realizar intervenções curativas de conservação 

e restauro do património cultural. 

TÉCNICO DE 

CONSERVAÇÃO E 

RESTAURO 

Diplomados com curso superior na área de Conservação 

e Restauro, que não confira o grau de licenciatura, 

aprovados em estágio probatório com a duração de um 

ano com classificação não inferior a Bom. 

Procede a exames técnicos e ao diagnóstico do estado de 

conservação do património cultural. Realiza e documenta 

as intervenções adequadas a cada caso. 

TÉCNICO 

PROFISSIONAL 

DE 

CONSERVAÇÃO E 

RESTAURO 

a) Técnicos profissionais especialista principal e técnico 

profissional especialista, com pelo menos três anos na 

respectiva categoria classificados de Muito bom ou cinco 

anos classificados de Bom; 

b) Técnico profissional principal e técnico profissional de 

1ª classe, com um mínimo de três anos na respectiva 

categoria classificados de Bom; 

c) Técnico profissional de 2º' classe, de entre indivíduos 

habilitados com adequado curso tecnológico, curso das 

escolas profissionais, curso das escolas especializadas 

de ensino artístico, curso que confira certificado de 

qualificação profissional de nível III; 

Executa, sob orientação directa de um conservador-

restaurador ou técnico de conservação e restauro, acções 

conducentes à conservação preventiva e curativa, bem 

como o restauro do património cultural nas áreas de 

pintura, escultura, mobiliário, talha, têxteis, papel e 

materiais afins, metal, cerâmica e vidro. 

Com este progressivo reconhecimento legal da profissão, mesmo que circunscrito às funções exercidas em 

organismos públicos, demonstra-se a importância das acções serem acompanhadas por técnicos 

devidamente credenciados, tentando-se assegurar uma intervenção nas condições consideradas 

cientificamente adequadas. No entanto, nesta nova legislação é perceptível a coexistência de diferentes 
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 Decreto-Lei nº 55/2001, de 15 de Fevereiro. 



A transformação da profissão do conservador-restaurador: 

Um estudo da socialização e construção das identidades profissionais 

Silvia Sá 

 

5

8 

58 

perfis de funções específicas relacionadas com a actividade de conservação e restauro, detentores de 

diferentes níveis de formação (3, 4 e 5), revelando alguma hierarquização nos perfis destes agentes. 

Considerando que muitos dos profissionais deste ramo trabalham no sector privado, ou como trabalhadores 

independentes, permanece a questão do controlo ou supervisão da sua actuação num património que pode 

ser público.  

Neste sector privado, os agentes independentes que operam no mercado são regularmente postos em 

concorrência pelo crescente número de concursos para trabalhos de conservação e restauro, com 

exigências complexas e por vezes contraproducentes, desenvolvendo situações de stress em condições de 

trabalho precário com necessidade de produtividade elevada, fazendo emergir uma cultura cada vez mais 

individual. Neste mercado, encontram-se criticas abertas aos critérios de adjudicação dos trabalhos, que se 

j[on[g `l_ko_hn_g_hn_ j_fi “orçamento mais baixo, seguido do menor prazo de execução, e por último do 

CV de conservadores-restauradores experientes, não podendo estes profissionais competir com os preços 

praticados por profissionais não qualificados” (Cil^_cli, 2010: 152). 

Nos últimos 9 anos, desde a Lei de Bases do Património Cultural Português (Lei nº107/01), que prevê no 

[lncai 45º ko_ “os estudos e projectos para as obras de conservação, modificação, reintegração e restauro 

em bens classificados, ou em vias de classificação, são obrigatoriamente elaborados e subscritos por 

técnicos de qualificação legalmente reconhecida ou sob a sua responsabilidade directa”, im ]ihm_lp[^il_m-

restauradores e várias instituições e associações têm trabalhado para a definição de uma Acreditação 

Profissional. Este processo, muito debatido entre os profissionais, visava definir o padrão exigido para a 

prática profissional de Conservação-Restauro em bens culturais classificados ou em vias de classificação, 

reconhecendo a sua capacidade para projectar, coordenar, desenvolver e responsabilizar-se por acções de 

Conservação-Restauro. 

A recente publicação do Decreto-Lei n.º 140/2009, de 15 de Junho, trouxe um novo reconhecimento da 

necessidade de qualificação e especialização do Conservador-Restaurador, clarificando o desenvolvimento 

da Lei de Bases do Património Cultural, estabelecendo o regime jurídico dos estudos, projectos, relatórios, 

obras ou intervenções sobre bens culturais classificados, ou em vias de classificação, de interesse 

nacional, de interesse público ou de interesse municipal. Este novo diploma obriga a que, conforme o 

descrito no artigo 22º, a direcção dos trabalhos de conservação e restauro seja assegurada por um técnico 

habilitado com formação superior de cinco anos em conservação e restauro e cinco anos de experiência 

após a obtenção do título académico. Para Remigio (2010b), este período de experiência é essencial para 
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assegurar alguma maturidade profissional aos novos conservadores-restauradores, assegurando melhor o 

sucesso dos tratamentos.  

De referir , o facto desta nova exigência vai ao encontro da definição do nível de Educação da ECCO: 

‚Level of Education: The minimum level for entry into the profession as a qualified Conservator- Restorer 

should be at Master's level (or recognised equivalent). This should be achieved by a period of full-time 

study in conservation-restoration of no less than 5 years at a university (or at a recognised equivalent 

level) and should include well-structured practical internships. It should be followed by the possibility of 

study to PhD level.‛ (ECCO, 2004) 

De facto, com as alterações que se verificaram nos sistemas educativos, últimos 30 anos, coexistem no 

mercado, profissionais de níveis de formação muito variados, o que justifica a introdução deste novo 

enquadramento legal de acreditação de competências dos interventores, no sentido de um desempenho 

profissional de crescente exigência científica e ética. Face aos novos padrões de exigência legal, espera-se 

um maior investimento na profissionalização e qualificação profissional, prevendo-se alguns cenários de 

adaptação: para os recentes licenciados de Bolonha, um regresso à universidade para completar os seus 

estudos (obtenção dos 5 anos lectivos); para os técnico-profissionais, o ingresso nas universidades para 

obterem a necessária formação académica ou a criação de um sistema de reconhecimento e validação de 

competências por parte das escolas; para os conservadores-restauradores, a análise e delimitação da 

especialidade do seu percurso profissional, pela demonstração da experiência adquirida e obras 

intervencionadas (Remígio, 2010a).  

Na senda da implementação europeia do Quadro Europeu de Qualificações para a aprendizagem ao longo 

da vida
39

, a Confederação Europeia dos Conservadores-Restauradores (ECCO) definiu em Junho de 2010 

as competências para o acesso à profissão de Conservador-Restaurador (ECCO, 2010) onde estabelece 

que o acesso à profissão inicia-se no nível de aprendizag_g 7 ko_ ]ill_mjih^_ [ “conhecimentos 

altamente especializados, alguns dos quais se encontram na vanguarda do conhecimento numa 

determinada área de estudo ou de trabalho, que sustentam a capacidade de reflexão original e/ou 
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 O Quadro Europeu de Qualificações para  a Aprendizagem ao Longo da Vida adoptado formalmente de acordo com a Recomendação do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2008, (JO, n.º C 111, de 6 de Maio de 2008), visa aumentar a transparência e 

jligip_l [ ]ih`c[hç[ gúno[, j_lgcnch^i i “^cáfiai” _ ]igj[l[\cfc^[^_ _hnl_ mcmn_g[m _ ko[^lim ^_ l_`_lêh]c[ h[]cih[cm _ m_]nilc[cm ^_ 

qualificações. Esta meta-quadro é implementada voluntariamente, e define oito níveis de referência que integram o conjunto total de 

qualificações, designadamente as obtidas no final da escolaridade obrigatória e as concedidas ao mais alto nível de estudos do ensino 

superior e da educação e formação vocacionais e profissionais. Com ênfase nos resultados da aprendizagem, os níveis de referência 

permitem definir os conhecimentos, o nível de compreensão e as aptidões dos cidadãos, independentemente do sistema em que foram 

adquiridas as qualificações ou se as mesmas foram obtidas por via formal, informal ou não formal de aprendizagem. 
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investigação; Consciência crítica das questões relativas aos conhecimentos numa área e nas interligações 

entre várias áreas” (ME/GEP, 2008: 12). Cig _mn[ l_]ig_h^[çãi ko_ `cr[ i híp_f ^_ [jl_h^ct[a_g 7, ko_ 

equivale ao segundo ciclo do quadro de Bolonha, a confederação europeia, que representa estes 

profissionais, reforça o elevado grau de especialização necessário ao exercício desta actividade. 

2.5.5 Formação especializada 

As primeiras formações especializadas aparecem na maioria dos países nas décadas de 60 e 70. Nos 

Estados Unidos, em 1960, abre a primeira formação académica no Instituto de Belas Artes de Nova York, 

enquanto que em França, as duas principais formações aparecem em 1973, na Universidade Paris I e em 

1977 com a criação de um instituto especifico sob a tutela do Ministério da Cultura
40

. Estas formações 

especializadas, de nível superior, respondem a uma necessidade de afirmação e valorização desta carreira 

científica e técnica, correspondendo ainda a medidas e prioridades políticas associadas à protecção do 

património. Nos programas de formação, encontram-se conteúdos baseados em três pólos que são as 

ciências de laboratório, a história da arte, a prática de restauro. 

Em Portugal, a formação especializada iniciou-se também na década de 80, com as acções de ensino-

formação especializadas promovidas pelo Instituto Português do Património Cultural (IPPC), sob a tutela da 

então Secretaria de Estado da Cultura, com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional, no 

Instituto José de Figueiredo, em Lisboa (Magalhães e Curvelo, 2007), e no Museu Monográfico de 

Conímbriga, em Condeixa, onde tinham lugar os cursos de formação profissional nas áreas dos objectos 

arqueológicos e etnográficos, da faiança e da porcelana
41

. A publicação do decreto-lei n.º 245/80 

estabelece que os cursos de formação profissional dos técnicos de conservação e restauro nas áreas da 

pintura, da pintura mural, da escultura, dos têxteis e dos documentos gráficos terão a duração de três anos 

integrando uma formação teórico-prática necessária ao exercício das respectivas funções (três anos de 

formação teórico-prática e dois anos em regime de estágio – artigo 9º). O primeiro curso iniciou-se em 

1981, no Instituto José de Figueiredo, seleccionando 36 dos 450 candidatos (Magalhães e Curvelo, 2007), 

preenchendo a carreira criada pelo referido decreto-lei, com profissionais habilitados. 

                                                             
40

 Institut Français de Restauration des Oeuvres d'art (IFROA). Em 1990 é criado o corpo dos conservadores do património e o quadro de 

emprego dos conservadores territoriais do património, criando-se a « Ecole nationale du patrimoine » (Ehj). Eg 2001, i “Ihmncnon Fl[hç[cm ^_ 

Restauration des Oeuvres ^'[ln” (IFROA) `ic [al_a[^i [ _mn_ _mn[\_f_]cg_hni, ]lc[h^i-se um novo estatuto que deu origem ao actual nome 

« Institut national du patrimoine » (Inp). Este Instituto nacional do Património é um estabelecimento de ensino superior do Ministério da 

Cultura e da Comunicação de França. 
41

 Artigo n.º 35 do Decreto-Lei n. 383/80 de 19 de Setembro. 
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Mais tarde, em 1983, assiste-se à criação do Bacharelato de Arte, Arqueologia e Restauro (1.º curso 

superior de Conservação e Restauro em Portugal) na Escola Superior de Tecnologia de Tomar (ESTT), que 

_pifoc _g 1987 j[l[ “Colmi ^_ Emno^im Soj_lcil_m Emj_]c[fct[^im _g Aln_, Alko_ifiac[ _ R_mn[oli”. Emn[ 

escola permanece até hoje, conferindo os graus académicos de bacharel (extinto com a reforma do sistema 

^_]ill_hn_ ^i “Pli]_mmi ^_ Bifihb[”), licenciado e, actualmente, de mestre (desde 2008).  

No final dos anos oitenta, foi criada a Escola Superior de Conservação e Restauro de Lisboa – ESCR
42

, 

como escola de ensino superior politécnico que deu continuidade às acções sob a tutela da Secretaria de 

Estado da Cultura e do Ministério da Educação, associada à estrutura do Instituto José de Figueiredo. Em 

1990, a Escola Superior de Conservação e Restauro é autorizada a conferir o grau de bacharel em 

Conservação e Restauro
43

 numa das áreas de pré-especialização: Bens Arqueológicos, Cerâmica e Vidro, 

Documentos Gráficos, Documentos Fotográficos, Escultura, Mobiliário, Materiais Pétreos, Metais, Pintura 

Mural e Têxteis. Previa-se a possibilidade do bacharel ser completado com os Estudos Superiores 

Especializados (CESES), que confeririam o grau de licenciatura, porém, nunca entraram em vigor (Figueira, 

1998; Magalhães e Curvelo, 2007). Em 1998, no âmbito do reordenamento interno operado no Ministério da 

Cultura, esta Escola passa para a tutela exclusiva do Ministério da Educação
44

, sendo encerrada e a 

formação que promovia é integrada na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de 

Lisboa (FCTUNL)
45

, onde hoje se conferem graus académicos dos três ciclos de formação superior.  

Em 1996 surge a Escola das Artes da Universidade Católica do Porto (UCP), que começou por leccionar o 

2.º ciclo de então, com curso de Licenciatura em Arte Sacra que integrava vertente de conservação e que, 

actualmente, assegura os três ciclos de estudos em Conservação e Restauro.  

Convém salientar que estas três instituições (ESTT; FCTUNL e UCP) são ainda hoje referências na 

formação académica do conservador-restaurador, sendo as únicas escolas reconhecidas e membros do 

European Network for Conservation-Restoration Education (ENCoRE) 
46

 que estabelece os princípios 

comuns para a formação dos conservadores-restauradores. 

Não é nosso objectivo mapear exaustivamente as mudanças que têm ocorrido no campo da formação, 

procurando apenas contextualizar a problemática do estudo. Assim, para uma melhor compreensão do 

                                                             
42

 Decreto-Lei n.º 431/89, de 16 de Dezembro e Decreto-Lei nº 384/91 de 10 de Outubro que altera o regime de instalação. 
43

 Portaria nº 1182/90, de 5 de Dezembro. 
44

 Decreto-Lei n.º 38-A/98, de 26 de Fevereiro. 
45 Decreto-Lei n.º 356/99, de 11 de Setembro, que extingue a Escola Superior de Conservação e Restauro, transferindo o curso de 

Conservação e Restauro para a Universidade Nova de Lisboa. 
46

 Veja-se a lista dos membros efectivos: http://www.encore-edu.org/encore/DesktopDefault.aspx?tabindex=1&tabid=155 [Consultado a 

11/02/2011] 

http://www.encore-edu.org/encore/DesktopDefault.aspx?tabindex=1&tabid=155
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cenário, sintetizam-se, no seguinte quadro, os diversos programas de formação académica existentes a 

nível nacional na área da conservação e restauro. 

 

Quadro 4 – Formação Superior em Conservação e Restauro (Fonte: Adaptado do Portal de Conservação e Restauro – 

PRORESTAURO
47

; Consulta dos websites das instituições e do Guia da Candidatura ao Ensino Superior 2011 – informação 

disponível em Julho de 2011) 

Ensino Superior  (pós-Bolonha) 

Instituição de Ensino Licenciatura Mestrado Doutoramento 

Ensino Superior Público Universitário 

Universidade de Coimbra (UC) – Faculdade de 

Ciência e Tecnologia (FCT) 
- Conservação e Restauro - 

Universidade Nova de Lisboa (UNL) - 

Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT)* 
Conservação - Restauro 

Conservação e Restauro 

Ciências da Conservação 

Ciências da Conservação 

Teoria, História e Técnicas 

Universidade de Lisboa (UL) – Faculdade de 

Letras (FL) 
- 

Arte, Património e 

Restauro 

Arte, Património e Restauro 

(Instituto de História de Arte) 

Ensino Superior Público Politécnico 

Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior 

de Tecnologia de Tomar (ESTT)* 
Conservação e Restauro Conservação e Restauro - 

Ensino Superior Privado Universitário 

Universidade Portucalense Infante D. Henrique- 

Centro de Conservação e Restauro (UPT) 

Conservação e Restauro do 

Património 

 - - 

Universidade Católica Portuguesa (UCP) - 

Escola das Artes (Porto)* 

Arte – Conservação e 

Restauro 

Conservação de Bens 

Culturais 

Conservação de Bens Culturais 

(Áreas de Especialização: Pintura 

e Materiais Inorgânicos) 

Escola Superior de Tecnologia e Artes de 

Lisboa (ESTAL) 
Conservação e Restauro** 

Conservação e Restauro 

(pós-graduação) 
- 

Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias (ULHT) 

Conservação e Restauro do 

Património Cultural** 
- - 

Ensino Superior Privado Politécnico 

Escola Superior de Artes Decorativas (ESAD)  

da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva 

(FRESS) 

Conservação e Restauro Conservação e Restauro - 

* Escolas reconhecidas e membros do European Network for Conservation-Restoration Education (ENCoRE) 

** Cursos sem abertura no ano lectivo de 2011/2012  

O curricula de Conservação e Restauro 

Genericamente, nestas formações, a relação dos conteúdos teóricos com os contextos de prática e 

intervenção é assegurada mediante a realização de estágios curriculares ou de projectos de investigação 

em torno de peças concretas. Verifica-se a existência de protocolos de colaboração celebrados com 

diversas instituições, nomeadamente com o Instituto dos Museus e da Conservação que enquadra 

                                                             
47

 Veja-se a síntese dos programas de formação existentes em Portugal (Ensino Superior /pós-Bolonha; outros cursos relacionados com 

Conservação e Restauro; Ensino Técnico-profissional): http://www.prorestauro.com/index.php?option=content&task=view&id=33 

[Consultado a 27/07/2011] 

http://www.uc.pt/
http://www.uc.pt/fctuc/Ensino/cursos/1ciclo/lista/LCR
https://woc.uc.pt/dct/2modulecursos.do?idcurso=51
http://www.dcr.fct.unl.pt/index.php?lang=pt&section=2&subsection=11&mode=0
http://www.dcr.fct.unl.pt/index.php?lang=pt&section=2&subsection=3&mode=0
http://www.dcr.fct.unl.pt/index.php?lang=pt&section=2&subsection=3&mode=0
http://www.dcr.fct.unl.pt/index.php?lang=pt&section=4&subsection=14&mode=0
http://www.dcr.fct.unl.pt/index.php?lang=pt&section=4&subsection=14&mode=0
http://www.ul.pt/
http://www.estt.ipt.pt/default.asp?s=5&t=1&n=16
http://www.estt.ipt.pt/default.asp?s=6&t=1&n=17
http://portal.ipt.pt/portal/portal/mestradoConserRest
http://www.uportu.pt/
http://www.uportu.pt/site-scripts/cursos/curso.asp?codlice=102
http://www.uportu.pt/site-scripts/cursos/curso.asp?codlice=102
http://www.artes.ucp.pt/arte/index.html
http://www.artes.ucp.pt/arte/licenciatura_cr.html
http://www.artes.ucp.pt/arte/licenciatura_cr.html
http://www.artes.ucp.pt/arte/mestrado_cr.html
http://www.artes.ucp.pt/arte/mestrado_cr.html
http://www.estal.pt/
http://www.estal.pt/
http://www.estal.pt/site/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=132
http://www.prorestauro.com/index.php?option=content&task=view&id=33
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propostas em diferentes unidades orgânicas, com destaque para o Laboratório José de Figueiredo, o 

Departamento de Conservação e Restauro, a Divisão de Documentação e Divulgação e a Divisão de 

Mom_ial[`c[, _hnl_ ionl[m, ih^_ “os trabalhos a desenvolver são programados com base no tema da 

dissertação, após aprovação por parte do estabelecimento de ensino e do IMC ou, no caso dos seminários, 

definidos pelo programa da disciplina e pelo trabalho em curso na área a que o candidato concorre. Sempre 

que possível, o aluno será integrado nos projectos que decorrem em paralelo, visando o alargamento da 

experiência de formação em contexto de trabalho
48

”. Emn_m _mnáacim jlijil]cih[g og[ `ilg[çãi g[cm 

sólida em conservação e restauro, complementando os conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso 

com actividades, observações e tarefas de carácter prático, promovendo o contacto com: projectos de 

intervenção e de pesquisa técnica e científica; procedimentos de conservação preventiva e tratamentos de 

conservação; gestão de acervos; normas de segurança e regras de trabalho; instalação de objectos em 

reserva; controlo integrado de infestações; etc. Ao longo destas formações especializadas, privilegia-se 

uma permanente relação dialéctica entre os conteúdos teóricos e a aplicação prática das técnicas e 

métodos em projectos de intervenção de conservação e restauro.  

Contrariamente aos antigos conservadores-restauradores, os novos profissionais encontram-se munidos de 

conhecimentos oriundos de diversas ciências, o que lhes permite estarem muito mais aptos a responderem 

aos actuais desafios do mercado de trabalho, que exige deste profissional uma capacidade de diálogo e 

discussão com especialistas de outras áreas, face a um programa de conservação e restauro comum. O 

elevado grau de qualificação e as competências adquiridas nestes programas permitem antever uma nova 

e mais fácil aproximação entre praticiens do objecto e historiadores de arte.  

Ao analisar este percurso de gradual conquista e maturidade científica, é notória a heterogeneidade das 

formações especializadas em termos internacionais. Enquanto que na Europa assistiu-se à abertura de 

diversos cursos de ensino superior a partir dos anos 60 e 70, em outros países, como por exemplo no 

Brasil, a primeira graduação/especialização em conservação e restauro abriu em 2008, no Centro de 

Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis (CECOR) em colaboração com a Escola de Belas 

Artes da Universidade Federal de Minas. Neste país, predominam ainda os múltiplos cursos de curta 

duração, sendo que a própria intervenção pode ser efectuada por um profissional sem qualificação 

reconhecida na área.  

                                                             
48

Regulamento dos estágios em conservação e restauro no IMC/DCR - http://www.ipmuseus.pt/pt-

PT/iniciativas/estagios/ContentDetail.aspx?id=1840  [Consultado a 11/02/2011] 

http://www.ipmuseus.pt/pt-PT/iniciativas/estagios/ContentDetail.aspx?id=1840
http://www.ipmuseus.pt/pt-PT/iniciativas/estagios/ContentDetail.aspx?id=1840
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Para além da necessidade de aquisição de conhecimentos de base, a questão da actualização dos 

conhecimentos e técnicas é central nesta disciplina, considerando o número elevado de estudos de 

carácter científico que se produzem actualmente e que permitem conhecer em profundidade as obras e 

renovar algumas práticas. Este corpo profissional assistiu a enormes mudanças ao longo das últimas 

décadas, estando hoje integrado em diversas tipologias de unidades/estabelecimentos (museus, palácios, 

fundações, arquivos, bibliotecas, laboratórios, empresas, ateliês, etc.) onde o conhecimento do nosso 

património potencia um trabalho de contínua construção e um discurso cada vez mais enriquecido. A 

crescente complexidade e tecnicismo dos métodos e dos meios, aliada a uma forte produção científica, 

apresentada e debatida em revistas, exposições e encontros, constituem o indício de uma necessidade 

comum, onde a difusão e partilha de conhecimentos entre os agentes potencia o desenvolvimento de uma 

prática melhorada.  

A par de uma formação generalista que integra um programa curricular de intensa prática de laboratório, 

trabalho de campo, estágios profissionais e trabalhos de investigação, os conservadores-restauradores 

seguem áreas de especialização, que podem ser aperfeiçoadas pela prática e/ou aprofundadas em ciclos 

pós-graduados de formação. De acordo com o disposto do Decreto-Lei nº140/2009, a formação superior e 

a experiência profissional devem ser relevantes numa área de especialidade, reconhecendo-se legalmente 

a especificidade dos conhecimentos a deter para uma intervenção de qualidade. A profissão estende-se por 

13 especialidades distintas (estabelecidas pela Associação Profissional de Conservadores-Restauradores 

de Portugal - ARP): 

 Conservação e restauro de Azulejo, Cerâmica e Vidro 

 Conservação e restauro de Bens Arqueológicos  

 Conservação e restauro de Bens Etnográficos  

 Conservação e restauro de Papel 

 Conservação e restauro de Documentos e Livro 

 Conservação e restauro de Escultura 

 Conservação e restauro de Fotografia 

 Conservação e restauro de Instrumentos Musicais 

 Conservação e restauro de Metais 

 Conservação e restauro de Mobiliário 

 Conservação e restauro de Pedra 

 Conservação e restauro de Pintura 

 Conservação e restauro de Pintura Mural 

 Conservação e restauro de Têxteis. 



A transformação da profissão do conservador-restaurador: 

Um estudo da socialização e construção das identidades profissionais 

Silvia Sá 

 

 

65 

Convém recordar que apesar do número de especialidades existentes, esta profissão segue princípios, 

valores e conhecimentos que são parte integrante de um discurso patrimonial fortalecido, reflectindo 

]f[l[g_hn_ og “_mjílcni ]igog ^_ ]ilji úhc]i”.  

F[]_ à l_]_hn_ _pifoçãi ^_mn[ ál_[ ^_ _mj_]c[fct[çãi, pcmn[ _hko[hni “dip_g ]cêh]c[” _ ]ih]_\c^[ [ail[ 

enquanto domínio científico e tecnológico, verifica-se ainda um percurso de reconhecimento, onde se 

]ihmc^_l[ ko_ “é tempo de ser reconhecida como ciência dotada de identidade própria e não uma 

actividade artesanal” (Ahnoh_m, 2010: 44). Prevê-se que a crescente especialização destes profissionais, 

fomentada pela existência de programas doutorais neste domínio científico, no ensino público e privado, 

m_d[ “uma mais-valia para o contexto do património cultural português e mesmo europeu, pelo nível de 

maturidade científica e profissional que é de prever atingirem” (Ahnoh_m, 2010: 44). 

2.5.6 Imagem e valorização da profissão 

A profissão do conservador-restaurador é bid_ [fpi ^_ og[ [n_hçãi j[lnc]of[l, jimn[ _g “]_h[” _ ^[^[ [ 

conhecer por diversos meios e em diversos contextos. Nos últimos anos, assiste-se à publicação de 

hog_lim[m l_pcmn[m _ i\l[m ]c_hní`c][m ko_ chn_al[g ni^im im géni^im _ “^_m]i\_ln[m” ^_mn_ jli`cmmcih[f, 

^cmjihíp_f j[l[ [ ]ihmofn[ ^im m_om j[l_m io g_mgi ^_ mcgjf_m “]olcimim”. Num tom de revelação de 

mistérios, dá-se a conhecer todos os segredos deste trabalho no ecrã televisivo, em numerosos 

documentários ou reportagens, na imprensa escrita, com artigos em jornais, revistas ou suplementos, na 

internet, em espaços de divulgação ou discussão, bem como nas exposições abertas ao grande público 

que, frequentemente, integram ciclos de discussão e conferências em torno dos projectos de conservação 

e restauro, levados a cabo nesse mesmo âmbito. Explicam-se intervenções de obras e peças de arte 

(des)conhecidas, tornando-as cada vez mais compreensíveis ao olhar do público, sensibilizando-o de uma 

forma didáctica para as questões da preservação do património e para a importância de recursos e 

métodos científicos no seu estudo e preservação. 

Para além da vertente de educação para a cultura, a comunicação do processo e dos resultados permite 

preparar o público para possíveis interrogações que se levantam ao observar modificações, por vezes 

radicais na aparência das obras. De forma a trazer maior segurança e confiança quanto às boas intenções 

dos profissionais e das respectivas instituições, permite-se acompanhar cada etapa do processo no próprio 

espaço da obra (in situ) ou através da internet e dos média, facultando-se uma informação que já se 

cihmc^_l[ ]igi “^_pc^[” jil j[ln_ ^i jli`cmmcih[f, \_g ]igi ^i jú\fc]i. Ammcg, [i jlijil]cih[l _mn_m 

momentos privilegiados de partilha, reconhece-se a elevada responsabilidade do profissional no respeito 
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pela obra e pelo seu público, assumindo um papel de educador, transmitindo informações pormenorizadas 

a todos os interessados e demonstrando uma total disponibilidade para prestar qualquer esclarecimento. 

Drouguet (2010) alerta para a exploração desta esfera aproximando-a de um modo de divertimento. Este 

lado lúdico procura cativar o visitante, espectador, leitor ou internauta reconhecendo o verdadeiro do falso, 

exercitando-m_ [i “diai ^[m 7 ^c`_l_hç[m” io ]igj[l[h^i [m i\l[m “[hn_m _ ^_jicm”. S_aoh^i [ g_mg[ 

autora, esta demonstração de resultados é também um acto devido face a todos aqueles que ajudaram a 

suportar os elevados custos de trabalhos morosos, tais como os mecenas ou programas de co-

financiamento, que em contrapartida exigem a inclusão de logótipo junto à respectiva informação do 

processo de restauro.  

Ao encontro destas tendências, verificamos que, no seio da profissão, as regras éticas da profissão 

obrigam a que todas as intervenções sejam documentadas, tornando a sua prática, as opções tomadas e 

os resultados obtidos cada vez mais transparentes. Como demonstrado anteriormente, este trabalho de 

revelação é hoje amplamente praticado e fomentado entre os investigadores que restituem toda a 

experiência do seu trabalho, ilustrada por imagens de cada passo, em revistas científicas ou outros 

contextos. Deste sentido cenográfico são exemplo alguns elementos hoje postos em destaque em espaços 

expositivos e museográficos, nomeadamente: (i) as fichas técnicas de exposições, com referência ao 

conservador-restaurador responsável pelos trabalhos; (ii) registos fotográficos e explicações detalhadas 

dos processos e resultados obtidos através de métodos científicos aplicadas ao estudo de obras de arte, 

tais como a reflectografia de infravermelho e a análise multi-espectral; (iii) vídeos que acompanham a obra 

desde o processo de chegada às mãos do conservador-restaurador até à saída para o seu contexto de 

exposição, permitindo a visualização de todo o processo de diagnóstico e intervenção.  

Neste contexto, apresentam-se em anexo alguns registos fotográficos de exposições temporárias recentes, 

captadas pela autora deste estudo, que procuram ilustrar os suportes informativos que dão a conhecer o 

“jli]_mmi i]ofni” ko_ j_lgcnco i\n_l i l_mofn[^i ko_ _mná “à pcmn[”, ^_mcah[^[g_hn_ h[ exposição 

"Columbano"
49

 no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado _ h[ _rjimcçãi “Primitivos 

Portugueses (1450-1550). O Século de Nuno Gonçalves”
50

 no Museu Nacional de Arte Antiga (anexo 1; 

itens 1.1 e 1.2). Outros numerosos exemplos nacionais poderiam ser aqui referidos, tais como a exibição do 

R_ná\ofi ^_ Épil[, hinc]c[^i ]ig [ m_aochn_ [jl_m_hn[çãi “Em cinco anos de estudo, fizeram-se 1617 

                                                             
49

 Período de exibição: 2 de Dezembro de 2010 a 27 de Março de 2011. Neste âmbito, destaca-se a realização de um ciclo de conferências 

“Qochn[m [i `cg ^[ n[l^_”, ]ig og[ ]ih`_lêh]c[ ^_^c][^[ à “Aháfcm_ f[\il[nilc[f ^[m jchnol[m ^_ Cifog\[hi”, ko_ n_p_ foa[l hi ^c[ 3 ^_ 

Fevereiro de 2011, proferida pelos conservadores-restauradores Mercês Lorena e António Candeias. 
50

 Período de exibição: 11 de Novembro 2010 a 23 de Abril 2011. 
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fotografias, radiografias, reflectografias do infravermelho e fluorescências do ultravioleta. Técnicas que 

detectaram o que se esconde por debaixo das tintas, e que, aliadas a análises químicas e a um delicado 

processo de conservação, revelam agora, pela primeira vez depois do restauro, o antigo retábulo da Sé de 

Évora”
51

, num Congresso Internacional organizado no Museu de Évora (18 a 20 de Fevereiro de 2011), ou 

ainda o restauro do Palácio de Monserrate que decorreu à vista dos visitantes, entre 2007 e 2010, com 

intervenções de conservação e restauro nas áreas de estuques, cantarias e azulejaria, em espaços como a 

biblioteca, a capela, o corredor longitudinal, o átrio sul, a cozinha e o terraço. O processo de recuperação 

do Palácio de Monserrate é hoje divulgado junto de todos os visitantes, por meio de placards informativos 

com explicações detalhadas dos procedimentos e meios utilizados, e ilumnl[çãi ^im _mj[çim “[hn_m, 

durante e após a interp_hçãi” (p_l [h_ri 1; cn_g 1.3) na Internet, no website da empresa que gere parte do 

património de Sintra
52

, sendo ainda alvo de apresentações em congressos científicos
53

. 

A nível internacional, mediatizam-se casos de conservação e restauro após situações de catástrofe, de 

redescoberta de obras originais roubadas ou de recuperação de obras de valor patrimonial mundialmente 

reconhecidos, como a polémica limpeza e restauro dos frescos de Miguel Ângelo na Capela Sistina nos 

anos 80, assistindo-m_ [ l_mn[olim “_mj_]n[]of[l_m” (Plc_ol, 2010), ko_ pcm[g [ gihn[a_g ^_ og ]_hálci _ 

interesse como se de um espectáculo se se tratasse. Para alguns autores, a principal meta desta 

“_mj_n[]of[lct[çãi” é ^_ âg\cni _^o][ncpi: educação do olhar e educação para a ética da conservação e 

restauro. Trata-se de traduzir numa linguagem acessível, todo o processo científico, histórico e estético 

(Reille-Taillefert, 2010). Outros autores alertam para os riscos associados à extrema mediatização, pois 

consideram que com a publicação de resultados apenas em revistas científicas corre-se o perigo de um 

^cm]olmi _mnélcf, ]ig _rjfc][çõ_m ]igjf_r[m l_m_lp[^[m [ “_hn_h^c^im” h[ g[nélc[, g[m _g ]ihnl[j[lnc^[, [ 

extrema mediatização também não pode ser conduzida apenas numa vertente comercial (Prieur, 2010). 

Em suma, nos últimos anos, assiste-se à laicização de um saber anteriormente mantido num ciclo de 

conhecedores: abrem-m_ [m jiln[m ^im \[mnc^il_m _ ^i “n_[nli ^i n_gji”, [nl[pém ^[ ^_gihmnl[çãi de 

resultados das novas tecnologias empregues (ex; radiografia; dendrocronologia; reflectografia de 

infravermelhos), desvendam-se surpresas ocultas deste trabalho de campo, como por exemplo os 

desenhos preparatórios dos autores, escondidos por detrás do desenho que se vê a olho nu. Ao suscitar 

og hipi chn_l_mm_ io g_mgi og _`_cni ^_ g_l[ “]olcimc^[^_”, m_hmc\cfct[-se o público para a importância 

desta actividade que produz novos conhecimentos, essenciais para a boa conservação de bens 

                                                             
51

 "Da Sé de Évora para o laboratório”, Dcálci ^_ Niní]c[m ^_ 27 ^_ F_p_l_cli ^_ 2008. 
52

 www.parquesdesintra.pt 
53

 Rocha, M., Martins, J. S., & Cortesão, L. (2009). Palácio de Monserrate, Sintra, Portugal - conservação e restauro da biblioteca. 

COIBRECOPA 2009, 1er Congreso Iberoamelc][hi s VIII Jilh[^[ “Té]hc][m ^_ R_mn[ol[]cóh s Cihm_lp[]cóh ^_f P[nlcgihci. L_gcn. 
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patrimoniais, e traz-se uma nova valorização e visibilidade da profissão, que cativa pelos segredos que 

revela e que impressiona pelos rigor e método científico utilizado, desconstruindo gradualmente anteriores 

associações ou ideias falsas acerca da profissão. Paralelamente, esta sensibilização apela à atenção de 

grupos específicos, fazendo nomeadamente pressão junto de grupos políticos, processo essencial para o 

reconhecimento legal e fiscalização da profissão. Porém, como já referido, este novo modus vivendi da 

profissão, cada vez mais exposta ao olhar e crítica do público, não reúne consenso por parte de todos os 

profissionais que questionam se a mera mediatização é acompanhada da indispensável mediação do 

acesso a este conhecimento 
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CAPITULO 3  
PROCESSO METODOLÓGICO 

Pour que l’événement le plus banal devienne une aventure,  

il faut et il suffit qu’on se mette à le raconter.   

Jean Paul Sartre 

3.1 Objectivos e questão de partida 

Esta dissertação visa compreender os processos de construção da identidade profissional do conservador-

restauradol, j_f[ l_]ifb[ ^_ ^c`_l_hn_m h[ll[ncp[m, ^_ ^c`_l_hn_m []nil_m, pcmnim _hko[hni “ch`ilg[^il_m 

jlcpcf_ac[^im”, ko_ him j_lgcn_g “olhar a realidade social por dentro” (L[f[h^[: 1998: 882). Ammcg, 

considerando a problemática desta investigação, centrada na descrição concreta das experiências e das 

representações dos sujeitos - o sentido atribuído às suas actividades quotidianas-, optou-se pela realização 

de um estudo de natureza qualitativa ou interpretativa, por ser a opção mais ajustada para o 

desenvolvimento de uma análise centrada na acção dos indivíduos e nos sentidos que estes lhe dão, sem 

que se pretenda a exaustão na procura da informação nem a representatividade dos discursos 

encontrados. 

Neste contexto, colocamos a seguinte questão de partida para este estudo: 

Como ocorre o processo de socialização e desenvolvimento profissional do conservador-

restaurador? 

Com base na revisão da literatura e a par e passo da produção do estudo, procedeu-se à elaboração de 

ko_mnõ_m ilc_hn[^il[m _g ko_ [mm_hn[ i “ohcp_lmi chn_ljl_n[ncpi ^i chp_mnca[^il” (P[cffé _ Mo]]bc_ffc, 2003: 

74), seguindo-se um processo de contínua formulação e reformulação. A importância de uma visão e lógica 

iterativa e recursiva (articulação complexa da teoria e do exame empírico) é posta em evidência por Paillé e 

Mucchielli (2003) que defendem que uma teoria pode ser viva ou inerte: se é viva, jorrará sempre do quadro 

no qual seríamos tentados a mantê-f[ “]ihmn[hn_”; se é inerte, é porque se trata de um objecto do passado 

e que não tem qualquer utilidade para a experiência do presente (Paillé e Mucchielli, 2003: 75). Esta 

démarche indutiva, sustentada por passos sequenciais, numa dialéctica permanente entre a reflexão 

teórica e o trabalho de campo, permitiu definir as seguintes questões orientadoras:  
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 Como se constroem as trajectórias individuais e as experiências de trabalho dos conservadores-

restauradores?  

 Qo[cm mãi im “gig_hnim-]b[p_” ^i j_l]olmi _ os mecanismos mobilizados pelos profissionais, no 

processo de construção de uma profissionalidade, ajustada às realidades da profissão? 

 Face à trajectória construída por cada um, como falam os conservadores-restauradores da sua 

profissão? Quais os temas e preocupações expressas nos seus discursos?  

 

Para responder a estas questões, a abordagem será centrada na análise das trajectórias sócio-

profissionais, interessando-nos sobretudo aquilo que está especificamente relacionado com a entrada no 

mercado de trabalho (primeiras experiências da profissão), a socialização na actividade profissional e a 

trajectória/percurso de cada técnico inquirido (vectores de transformação e dinâmicas profissionais). No 

interior de cada percurso profissional e contexto organizacional particular serão tidos em conta, no decorrer 

de cada narrativa, alguns registos de análise comuns que permitam entender possíveis transições 

estruturantes: i) especificação das trajectórias biográficas e profissionais, decompondo-as por etapas; ii) 

descrição de estratégias que levaram a transições; iii) identificação dos factores contextuais mais 

marcantes que condicionaram cada transição evocada.   

3.2 Desenho de investigação – um estudo de caso 

Nesta investigação empírica, que seguirá as estratégias metodológicas do estudo de caso múltiplo (Yin, 

2010), será examinado de forma detalhada um pequeno núg_li ^_ “][mim” ^_ jli`cmmcih[cm ^_mn[ ál_[, 

sendo que a recolha de dados privilegiou a abordagem biográfica (Bertaux, 1997; Peneff, 1990). Esta 

técnica qualitativa de conhecimento e análise da realidade baseia-se na relação aprofundada com um 

pequeno número de actores sociais, visando-m_, hog[ m_aoh^[ _n[j[, “ultrapassar as singularidades de 

cada narrativa e construir progressivamente uma representação sociológica das componentes sociais 

(colectivas) da situação em estudo” (B_ln[or, 1997: 33).  

Como referido por Stake (2009), o estudo de caso ‚não é uma investigação baseada em amostragem. Nós 

não estudamos um caso com o objectivo primário de entender outros casos. A nossa primeira obrigação é 

compreender esse caso específico.‛ (Stake, 2009:20). E, por isso, a estratégia de selecção de sujeitos foi 

fundamentalmente orientada pelo método de amostragem intencional por conveniência. Optou-se por esta 

[gimnl[a_g j[lnch^i ^i jl_mmojimni ko_ og “determinado grupo de indivíduos ‘representa’ 

particularmente bem determinado fenómeno, opinião ou comportamento e, por esse facto, são escolhidos 

para o seu estudo” (Afg_c^[ _ Fl_cl_, 1997:105), jli]_^_h^i-se a uma análise descritiva de algumas 

variáveis de interesse, nomeadamente: formação académica; anos de experiência profissional; área de 

especialização; género; situação na profissão (trabalhador independente, empresário em nome individual 
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ou trabalhador por conta de outrem). Com a recolha de narrativas de diferentes profissionais, tentaremos 

perceber melhor o objecto em estudo, identificando a encruzilhada das relações entre sujeitos que 

partilham uma mesma profissão (Cavaco, 2002). 

Considerando os processos interactivos enquanto processos sociais de construção de saberes e de 

identidade profissional, esta dissertação reporta-se a um estudo cujo enfoque será baseado no estudo de 

^cp_lmim “][mim”, jli]ol[h^i ^_m]i\lcl, hi j[lnc]of[l, ][l[]n_límnc][m chp[lc[hn_m, jimmc\cfcn[h^i [ 

construção de um modelo interpretativo e explicativo (Bourdieu, 1989:32).  

Com base numa certa familiaridade com a população em estudo (contactos prévios de âmbito profissional), 

iniciou-se uma pesquisa e revisão da literatura que antecedeu todos os contactos com os entrevistados, de 

forma a garantir o conhecimento do meio onde se realizaria o trabalho de campo, e a construção de um 

olhar crítico sobre essa mesma realidade.  

Neste estudo, procurou-se recolher opiniões de indivíduos, cuja experiência pudesse contribuir para a 

compreensão da construção da identidade profissional face a diferentes trajectórias de conservadores-

restauradores. Procurando garantir a credibilidade das interpretações, recorreu-se a protocolos de 

triangulação das fontes de dados (Stake, 2009), confrontando dados provenientes de diferentes fontes 

(dados de opinião - entrevistas, documentos oficiais, notas de campo - observações, etc.). 

 

3.3 Método de recolha de dados – a abordagem biográfica 

Como referido, importa analisar as representações e as vivencias destes sujeitos, tendo por isso 

m_f_]]cih[^i i géni^i ^[ _hnl_pcmn[ ko_ “é utilizado para recolher dados descritivos na linguagem do 

próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os 

sujeitos interpretam aspectos do mundo” (Bia^[h _ Bcef_h, 1994:134). Cigi m[fc_hn[^i jil D_g[tcèle 

(2008), o método da entrevista é hoje o método por excelência para o estudo das experiências vividas por 

membros de uma mesma colectividade, tais como trabalhadores que exerçam a mesma actividade 

profissional. 

No quadro dos objectivos propostos, optou-se pelo método da entrevista de cariz biográfico, pois este tipo 

^_ _hnl_pcmn[ jli]ol[ “suscitar a produção de uma palavra centrada na pessoa entrevistada dando conta de 

fragmentos da sua existência, da sua experiência, de momentos do seu percurso, de elementos da sua 

situação” (D_g[tcèl_, 2008: 16). S_aoh^i B_ln[or (1997), este tipo de entrevista é composto por dois 

gig_hnim: i jlcg_cli, i g[cm cgjiln[hn_, ]ihmcmn_ _g ch]cn[l i mod_cni [ “]ihn[l-m_”, [mmogch^i og[ 
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postura de vivo interesse por tudo o que nos está a ser relatado, aproveitando algumas ocasiões para 

solicitar que sejam desenvolvidos alguns pontos já referidos ou que constam do interesse do investigador 

(em referência ao guião previamente delineado). No final da entrevista, se o tempo o permitir, o 

entrevistador revê rapidamente o seu guião inicial procurando abordar qualquer ponto que não tenha sido 

coberto.  

Num claro tributo ao método e perspectiva de Dubar (1995) considera-m_ ko_ “as identidades reais 

inerentes à transacção biográfica só podem ser analisadas através das trajectórias dos indivíduos, tal como 

contadas por si”. Pilég, ^_p_-se distinguir, como alertado por Bertaux (1997), a história vivida e o relato 

feito acerca da mesma, salientando-se o difícil acto de transformar em palavras determinadas situações 

com recurso a um exercício de memória, e devendo-se, por isso, assumir uma escuta e leitura prudente 

j_l[hn_ _mn[ `ilg[ ^_ h[ll[ncp[ ko_ ]ihmcmn_ hog[ “experiência passada a filtro” (B_ln[or,1997: 34). Ai 

interrogar um individuo acerca de um determinado objecto de estudo, deve-se ter em conta toda a 

mo\d_]ncpc^[^_ _ mcahc`c][^i [nlc\oí^i j_fi jlójlci, “ele não nos descreve o objecto tal como é, mas tal 

como a sua relação o permite descrever. O objecto descrito está englobado na sua intencionalidade e no 

seu ser com o mundo” (Mo]]bc_ffc, 2007: 3). A ^châgc][ ]ihp_lm[]cih[f _ [m _mnl[néac[m ^cm]olmcp[m 

próprias a cada entrevista seguem um fio condutor que não o da ordem temporal dos casos e momentos 

evocados, pois neste acto de contar-se, que é também olhar-se, o sujeito identifica sobretudo momentos 

marcantes de transição e mudança (Lalanda: 1998: 875). A orientação da narrativa faz-se pela interacção 

entrevistador-entrevistado, seguindo caminhos imprevistos e diversos, que não se limitam ao registo 

predefinido de um ponteiro do relógio ou de um calendário (Demazière, 2007). Assim, os factos não-

mencionadas ou as não respostas não são o centro da atenção do estudo, pois o questionamento não 

procura reconstituir minuto por minuto cada sequência da experiência mas antes permitir ao sujeito a 

_pi][çãi ^i m_o cnch_lálci, _hko[hni jlch]cj[f ch`ilg[^il. A [\il^[a_g \cialá`c][ hãi ]ihm_hn_ “\ol[]im 

ch`ilg[]cih[cm” jicm i m_o i\d_]ncpi hãi é l_]ihmncnocl og[ nl[g[ \cialá`c][ ]ihního[ _ chchn_llojn[ 

(Demazière, 2007).  

Na realização destes propósitos, convém ainda salientar situações que influenciaram o decurso destas 

conversas intencionadas, tais como as expectativas que emergem da breve contextualização do estudo e 

marcação de entrevistas, interacções e reacções com o interlocutor directo, que levam o sujeito a orientar o 

discurso e a filtrar informações. Estes condicionamentos ao próprio discurso levam a uma construção 

selectiva baseada na memória e nas representações (Lalanda, 1998). 

Neste estudo de caso, cada narrativa pessoal procura recolher informação acerca de trajectórias 

profissionais que possam numa segunda etapa dar lugar a um olhar cruzado, que identifique similitudes e 

^cmm_g_fb[hç[m, “trata-se para o investigador de recolher múltiplas descrições dos mesmos objectos ou 
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fenómenos provenientes de sujeitos diferentes para tentar encontrar ‚o que há de comum nas diferentes 

abordagens‛ (mesmo se for necessário fazer tipologias)” (Mo]]bc_ffc: 2007: 3). N_mn_ m_hnc^i, j[l_]_o-nos 

pertinente utilit[l “o discurso que os actores desenvolvem sobre os outros para melhor conhecer a 

representação que têm deles próprios” (B[l\c_l, 1996: 16), _mn[h^i [n_hnim [im ][mim _ ]igjiln[g_hnim 

exemplificativos mencionados ao longo do relato.  

Como já referido, e de acordo com as opções metodológicas explicitadas, este estudo em profundidade não 

procura obter uma amostra representativa, mas tenciona recorrer a múltiplas fontes de informação no seu 

contexto natural, reconhecendo-se a complexidade do caso em estudo (Yin, 2010). 

A implementação de um método a exercitar 

A recolha de dados foi directa e integralmente realizada pela autora deste estudo, escolhendo como lugar 

preferencial de realização das entrevistas contextos informais (cafés, esplanadas de jardins, etc.). Após 

contactos telefónicos e envio de esclarecimentos por correio electrónico, onde se esclareceu os sujeitos 

quanto ao enquadramento formal, objectivos do estudo, finalidade a que se destina o material a recolher e 

etapa de desenvolvimento recorrendo semjl_ [ n_lgim `[gcfc[l_m _ _hoh]c[h^i [ _rjl_mmãi “]ihn[l i m_o 

j_l]olmi”, jil m_ ]ihmc^_l[l ko_ nl[hmgcnc[ og al[o ^_ g[cil ch`ilg[fc^[^_ à ]ihp_lm[ _ `[]cfcn[lc[ [ 

aceitação da mesma. Neste primeiro contacto, o discurso situou cada interlocutor enquanto detentor de 

conhecimentos e de uma experiência essenciais para a compreensão do fenómeno em estudo, destacando 

o interesse de cada trajectória e o privilégio de nos ser contada.  

As entrevistas decorreram nos meses de Abril e Maio de 2011, sendo que a duração variou entre cerca de 

cinquenta minutos e uma hora e meia, gerando-se uma conversa dependendo da fluência das ideias, fluxo 

e velocidade do discurso e disponibilidade dos inquiridos. Para a orientação dos pontos de interesse para o 

presente estudo, a entrevista foi estudada fazendo-se um breve guião temático (ver anexo 2), um roteiro, 

de forma a preparar previamente os temas que se pretendem ver esclarecidos, tais como a entrada na vida 

activa, a integração socioprofissional, a adaptação à situação de trabalho. Este guião temático retoma 

algumas das questões que o investigador se coloca quanto ao seu objecto de estudo, os seus modos de 

funcionamento e os seus contextos de acção, sendo que ao longo de cada entrevista apenas é utilizado 

enquanto referência final, objecto de verificação de alguns tópicos-chave por explorar (Bertaux, 1997).  

A informação expressa, a ordem de evocação de alguns factos pessoais, a importância e número de 

g_hçõ_m [ ^_n_lgch[^[m c^_c[m io “nl[çim” ]ihmncnochn_m ^[ pcmãi j_mmi[f, mervem de base ao presente 

trabalho, que procurará espelhar o sentido e o significado que o sujeito atribui ao seu próprio percurso 

\cialá`c]i. A né]hc][ _gjl_ao_ h_mn_ _mno^i jligip_ og[ fc\_l^[^_ h[ ^_m]lcçãi ^_ ][^[ _jcmó^ci, jicm “o 
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narrador, ao contar-se, constrói a sua identidade, reconstruindo o seu passado, revelando lugares de 

conflito, rupturas e aquisições/aprendizagens que fez com outros e consigo mesmo” (L[f[h^[, 1998: 877). 

Neste processo de rememorização, utilizou-se a seguinte questão inicial enquanto orientação para a 

construção da narrativa biográfica de cada profissional:  

“Se concordar, gostaria que me contasse o que é ser conservador-restaurador‛. 

Esta breve questão, em consonância com a anterior apresentação introdutória e explicativa dos propósitos 

da investigação, introduziu uma espécie de contrato entre o investigador e o entrevistado, permitindo 

delimitar a orientação dos temas que se afiguram pertinentes para a conversa que se segue. Este mote 

para o relato retrospectivo foi sendo nutrido por questões pontuais que ocorreram à medida do fio do 

discurso (cronológico ou não), partindo dos termos e contextos de acção dos actores, procurando evocar 

episódios, métodos e visões que traçam o relato da experiência de cada profissional. No decorrer das 

entrevistas, prevaleceu uma atitude de abertura e flexibilidade por parte da investigadora, procurando 

continuamente estar atenta [ ni^im im n_g[m _pi][^im j_fi mod_cni, “l_f[hç[h^i” [faog[m ijchcõ_m io 

temas de interesse, e aprofundando melhor algumas ideias mencionadas de forma imediata, sendo mais, 

io g_him, l_`f_]nc^[m _ jih^_l[^[m jicm “é, por vezes, no acto de se contar que o próprio indivíduo 

encadeia situações e motivos que nunca foram por ele explicitados” (L[f[h^[: 1998: 875). Cig [ jl_m_nça 

de um gravador e de um caderno de breves apontamentos onde se integrava um breve guião, a 

investigadora assumiu uma postura e um tom informal, estabelecendo uma relação de empatia e deixando 

que a conversa fluísse à medida da construção do discurso de cada indivíduo, evitando interrupções de 

raciocínio, que interferem nas respostas, e retomando sempre conceitos ou situações mencionadas pelo 

sujeito com vista ao seu esclarecimento. Todas as entrevistas foram integralmente gravadas e transcritas. 

Neste ponto, convém destacar a crescente evolução dos passos metodológicos bem como a capacidade de 

improviso face a situações que não decorreram como previsto. De facto, à medida que as entrevistas foram 

sendo realizadas, acrescentaram-se alguns itens ao guião inicialmente definido, focando novas ideias, 

como por exemplo o aprofundamento da visão dos últimos entrevistados quanto à tensão entre formações 

académicas mais voltadas para a componente científica e outras mais voltadas para a componente prática. 

Ainda de referir que algumas entrevistas começaram antes mesmo de ter colocado a questão inicial, sendo 

que o sujeito, consciente dos objectivos visados e desejoso de emitir algumas opiniões gerais, entrava 

muito rapidamente no relato pretendido sem que para tal fimm_ h_]_mmálci “f[hç[l” [ ko_mnãi him gif^_m 

previstos. Este iniciar do relato surgiu frequentemente após uma curta conversa informal, despoletada pelo 

entrevistado que manifestou interesse em conhecer melhor a entrevistadora e o seu trabalho, sendo que tal 
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]ihnlc\oco m_aol[g_hn_ j[l[ [ ]lc[çãi ^_ og ]fcg[ ^_ _gj[nc[ _ ko_ fiai ^_jicm `[]cfcnio [ “chnli^oçãi” ^_ 

um gravador entre os dois actores presentes. 

3.4 Estratégia de análise de dados 

Nesta etapa crucial do estudo, marcada pela tensão entre o que se sabe e o que se aprende na condução 

da investigação (Paillé e Mucchielli, 2003), procurou-se proceder a uma análise com rigor e reflexividade, 

apresentando as operações, raciocínios e regras de decisão tomadas que permitiram a atribuição de 

sentido aos materiais empíricos recolhidos. 

Segundo Berelson (cit in Estrela, 1994), a análise de conteúdo é uma técnica de investigação que visa a 

descrição objectiva, sistemática, quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação. Consideramos assim 

como essencial, analisar as narrativas, tentando encontrar significações para compreender o pensamento 

de quem o discorreu. Para este processo de extracção de sentido, começámos por ler de uma forma 

fluente cada entrevista procurando identificar elementos estruturais ou contextuais. Esta leitura superficial 

tem por objectivo deixar-nos com uma ideia das expressões mais fortes que o texto suscita, só 

posteriormente, e após mais algumas leituras, se poderá construir “lú\lc][m” ^_ [háfcm_ (Paillé e Mucchielli, 

2003). 

Assim, neste primeiro processo de compreensão dos materiais discursivos, foram utilizados alguns 

procedimentos que facilitaram a análise, tais como a marcação de ideais, mensagens ou testemunhos 

(postos em destaque com cores diferentes e sublinhados), apontamentos e notas analíticas onde se tentou 

reagrupar algumas características dos diversos actores, esquematização de temas e opiniões expressas, 

levantamento de questões, bem como diversas anotações metodológicas. Estes registos contínuos e 

dispersos no tempo foram elementos fundamentais pois permitirem o aparecimento de linhas de análise e a 

interpretação gradual da informação recolhida. 

Para a análise das narrativas procuraram-se índices que permitissem retraçar os itinerários de cada 

profissional (ex: estrutura cronológica), definindo alguns temas chave de análise comuns. Numa leitura 

mais atenta dos corpus, procurou-se fazer emergir linhas de vida profissional que permitissem a 

reconstituição de um percurso exemplificativo no seio da profissão. Este trabalho consistiu na delimitação 

de sequências (Dubar, 1997), que são os acontecimentos, as acções ou as situações descritas pelo 

narrador e apresentadas como informações sobre os factos (Demazière e Dubar, 1997; cit in Alves, 2009: 

98). Esta referência a sequências de acontecimentos objectivados que constituem um percurso de vida 

retoma a ideia de que a dimensão temporal se constitui como um dos princípios da inteligibilidade de uma 

biografia (De Coninck e Godard,1990). Esta tarefa revelou-se de alguma dificuldade considerando o 
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carácter aberto da entrevista e o decorrer do discurso de cada inquirido, feito de avanços e recuos no 

tempo e nos temas. Para a reconstituição dos percursos, agregaram-se em sequências-tipo todos os 

enunciados relacionados com um mesmo acontecimento ou episódio, fazendo-se uma descrição resumida 

que acompanhe a ordem temporal das situações e que se mantenha fiel às palavras utilizadas pelo 

narrador (Alves, 2009: 98). A selecção da informação pertinente fez-se tendo sempre em atenção o foco do 

estudo e os conteúdos de maior importância para cada sujeito, pois como refere Van der Maren (2003), o 

g[n_lc[f \[m_ chn_al[ hãi mó ch`ilg[çãi g[m n[g\ég “loí^i”, m_h^i _mn_ jli]_mmi ^_ m_j[l[çãi _mm_h]c[f 

(Van der Maren, 2003).  

Num segundo momento de análise temática e interpretação, definiram-se temas de cruzamento e análise, 

em coerência com a pesquisa teórica e com o guião temático elaborado, dividiram-se os discursos 

retomando estes temas recorrentes e discriminaram-se várias categorias de análise que permitissem 

chegar a um todo coerente. Com base num raciocínio indutivo constituiu-se progressivamente uma grelha 

de análise temática, com sucessivos momentos de releitura, comparação, reformulação e aperfeiçoamento 

progressivo das categoriais inicialmente definidas. Este trabalho moroso e exaustivo de análise e contínua 

interpretação de significados permitiu a fixar seis categorias respectivamente codificadas (de A a F), 

reagrupadas em categorias que se relacionam entre si, subdivididas em rúbricas que permitiram o 

agrupamento das unidades de registo e que orientam a leitura dos resultados, identificação de padrões, 

temas e conceitos. Os anexos 3 e 4 apresentam detalhadamente o resultado desta análise temática, 

integrando a totalidade das unidades de registo para as categorias A a F (o percurso biográfico de cada 

participante – anexo 3; dados de opinião não biográficos – anexo 4).  

Cada narrativa, apresentada no Capitulo 4, estrutura-se em torno de seis categorias que seguidamente se 

apresentam, retomando referências e citações concretas do sujeito. Procurou-se uma proximidade ao 

^cm]olmi ^i jlójlci, ]ihmc^_l[h^i ko_ é cgjiln[hn_ “introduzir expressões retiradas das entrevistas, das 

narrativas individuais, no sentido de ilustrar o discurso científico, que valem na medida em que contribuem 

para levar o leitor a situar a análise teórica numa realidade concreta” (L[f[h^[: 1998: 878). 

Categorias temáticas identificadas 

Situação actual (breve contextualização e síntese de informações dispersas na narrativa) 

A. Percurso biográfico (formativo e profissional) 

B. Motivação e vocação profissional 

C. As ‚escolas‛/currículos existentes e a relação com a realidade profissional 

D. A inserção profissional dos novos profissionais 

E. O exercício da profissão e a actual situação do mercado 

F. A Associação Profissional 
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Ao nível metodológico, convém salientar que todas as narrativas foram escritas por um único investigador, 

levantando considerações diversas quanto à própria elaboração e estruturação da informação. Para uma 

análise mais fina e para a resolução de algumas dúvidas, teria sido interessante comparar e validar leituras 

e elementos retidos por parte de vários investigadores. 

Ainda de referir que as narrativas foram enviadas a cada um dos participantes para leitura, confrontação 

com o discurso expresso e verificação de algumas informações ou nexos estabelecidos. Salientando o 

propósito biográfico de cada texto, deu-se abertura aos participantes para expressarem a sua opinião e 

tecerem comentários, reconhecendo o contributo de revisões que considerassem como pertinentes. Após o 

envio por correio electrónico (Agosto 2011), todos os participantes confirmaram a recepção e 

demonstraram disponibilidade para proceder à leitura do documento. Porém, apenas dois dos participantes 

deram seguimento a este contacto, manifestando agrado face à leitura do seu próprio percurso, narrado 

pelo olhar do outro, e confirmando a correspondência do conteúdo às opiniões expressas na entrevista. 

Reconhecendo o fiel retrato da conversa, foram solicitadas alterações pontuais de determinadas 

_rjl_mmõ_m oncfct[^[m hi “_hnomc[mgi ^[ ]ihp_lm[” e foram facultados esclarecimentos quanto a algumas 

referências institucionais. Assim, as narrativas aqui apresentadas foram alvo de uma última reformulação, 

quando recomendada pelos próprios.   

 

3.5 Participantes no estudo 

Para o presente estudo de caso, convidaram-se cinco profissionais, sendo que todos eles exercem a sua 

actividade a tempo inteiro na área da conservação e restauro. Como mencionado anteriormente, a técnica 

de amostragem utilizada foi não probabilística por conveniência, considerando os contactos estabelecidos e 

a acessibilidade de quatro dos inquiridos que acederam livremente participar no estudo. Assim, apenas um 

dos sujeitos contactados não acedeu participar por falta de disponibilidade, apesar das várias tentativas 

realizadas. Cigi l_`_lc^i jil B_ln[or (1997) “deve-se insistir um pouco mas nunca demais: o respeito por 

outrem é prioritário” (B_ln[or, 1997: 56). 

Para determinar a população a integrar na amostra deste estudo de caso, com base em critérios de escolha 

intencional, consideramos indivíduos que respondessem a duas características: ser profissional em 
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exercício na área da conservação e restauro e deter uma experiência de pelo menos 5 anos. Procurando 

reunir percursos formativos e profissionais distintos, aduziram-se duas outras características: 

 Situação na profissão: contactaram-se três profissionais do sector público (trabalhador por conta 

de outrem), procurando perfis com situações profissionais estáveis; contactaram-se dois 

profissionais do sector privado, trabalhadores por conta própria, o primeiro com uma actividade 

autónoma e de carácter mais solitário, o segundo, integrado numa equipa de trabalho. De referir 

que dos três profissionais do sector público, apenas dois acederam participar no estudo. 

 Formação: contactaram-se quatro profissionais com formação académica na área da conservação 

e restauro e um indivíduo sem formação formal, detentor de uma vasta experiência na área. De 

referir que o profissional sem habilitação académica não acedeu participar no estudo. 

Na procura de perfis diferenciados, recorreu-se a diversos meios, nomeadamente junto de círculos de 

conhecimentos pessoais, contactos telefónicos com organismos que recorrem a profissionais destas áreas 

e a uma pesquisa num fórum de conservadores-restauradores que permitiu encontrar contactos 

electrónicos e telefónicos de um profissional. De referir que, na subsequente fase de contactos iniciais com 

os participantes, apenas se detinham breves descrições das suas situações profissionais (situação 

profissional; departamentos, ateliês e empresas de trabalho), bem como uma informação aproximada da 

formação detida e dos anos de experiência de cada profissional. 

Para assegurar o consentimento informado dos participantes, os sujeitos a entrevistar foram informados, 

logo no primeiro contacto, acerca do âmbito, objectivos, método da investigação e confidencialidade dos 

dados facultados, e ainda do seu direito a declinar participar no estudo, dando-se a oportunidade de colocar 

questões em qualquer momento da investigação (antes da realização da entrevista, durante e depois). De 

referir que dos quatro sujeitos inquiridos, dois solicitaram, por via electrónica, mais esclarecimentos quanto 

ao âmbito do estudo e reutilização dos resultados, um deles antes da realização da entrevista (Bernardo) e 

outro logo após a realização da mesma (Clara). 

Percursos dos sujeitos inquiridos 

O quadro seguinte (quadro 5) condensa alguns indicadores que caracterizam os 4 sujeitos inquiridos, três 

de género feminino e um masculino, com idades compreendidas entre os 30 e os 55 anos, todos eles 

residentes na área da Grande Lisboa, sendo que os nomes aqui referidos são fictícios, procurando garantir 
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o anonimato de cada entrevistado. Neste contexto de proximidade, no seio de um grupo profissional 

marcado pelo conhecimento mútuo, optou-se por não mencionar em momento algum as instituições, 

serviços, empresas ou ateliês de pertença, procurando garantir a não identificação. 

 

 

Quadro 5 - Caracterização dos participantes no estudo 

Nomes / 

Género 

Habilitação /Formação Instituições académicas Anos de 

Experiência 

Situação na profissão 

Alice 

♀ 

 Bacharelato em C-R 

 Curso pós-laboral de arte de 

trabalhar madeiras (1 ano; pós-

laboral) 

 Curso de estudos pré-

especializados de peritagem em 

Artes e Mobiliário (2 anos; pós-

laboral) 

 Complemento para obtenção de 

Licenciatura (1 ano) 

 Pós-graduação de Artes 

Decorativas 

 (a frequentar) Doutoramento em C-

R 

 Escola Superior de 

Conservação e Restauro 

 Fundação Ricardo Espírito 

santo 

 Escola Superior de Artes e 

Design, Fundação Ricardo 

Espírito Santo Silva 

 Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa 

 Universidade Católica 

Portuguesa 

 Universidade de Évora 

16 anos 

 Sector Público / Funcionária 

pública da Administração 

Central/ Departamento na 

área da Conservação e 

Restauro  

Maia 

♀ 

 Bacharelato em C-R 

 Complemento para obtenção de 

Licenciatura (1 ano) 

 Escola Superior de 

Conservação e Restauro 

 Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa 

10 anos 

 Sector Privado / Gerente de 

sociedade profissional / 

Empresa de projectos na 

área de conservação e 

restauro  

Clara 

♀ 

 Formação Institucional: Curso de 

Técnico de Conservação e 

Restauro (Licenciatura) 

 Instituto José de Figueiredo 

 
26 anos 

 Sector Público / Funcionária 

pública da Administração 

Central/ Departamento na 

área da Conservação e 

Restauro  

Bernardo 

♂ 

 Bacharelato em C-R 

 Complemento para obtenção de 

Licenciatura (1 ano) 

 (a frequentar) Mestrado em C-R 

(pós-Bolonha) 

 Escola Superior de 

Conservação e Restauro 

 Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa 

11 anos 

 Sector Privado / Profissional 

independente por conta 

própria / Ateliê Particular de 

Conservação e Restauro  

 

As variáveis assinaladas permitem desde já antever pontos de proximidade e de diversidade nos perfis e 

experiências das quatro entrevistas realizadas. Assim, verifica-se a variabilidade dos anos de experiência, 

que remetem para caminhos de formação e momentos do ciclo de vida diferenciados. Destaca-se o 

predomínio claro da formação académica numa determinada instituição de ensino superior, 

designadamente na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (3 dos sujeitos 
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completaram parte da sua formação académica nesta universidade), o que se pode relacionar com o facto 

de todos os participantes residirem na área da Grande Lisboa, sendo esta uma universidade de referência 

na cidade para a área da conservação e restauro.  

Quanto às condições de trabalho, os sujeitos estão repartidos de forma igualitária pelo sector público e 

privado (2 sujeitos para cada sector), verificando-se duas situações profissionais distintas no interior do 

sector privado: um dos entrevistados trabalha num ateliê particular, sendo trabalhador por conta própria, 

enquanto que uma outra trabalha inserida numa equipa de projectos, sendo sócio-gerente da empresa. É 

ainda de salientar o facto de cada um dos participantes intervir num diferente domínio específico deste 

sector profissional, designadamente: pintura; escultura e talha dourada; mobiliário; papel (na garantia do 

anonimato, as especialidades não serão relacionadas com cada um dos profissionais). 
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CAPITULO 4  
RETRATOS PROFISSIONAIS: ACTORES E DISCURSOS 

No âmbito da problemática em estudo, esta parte do trabalho apresentará, num primeiro momento, uma 

incursão nos percursos experienciais dos quatro protagonistas inquiridos, através de narrativas que 

reflectem a construção de singularidades pessoais; num segundo momento a análise das múltiplas e 

heterogéneas vivências focaliza-se num conjunto de dimensões e temáticas comuns que através de 

conjunções várias procuram identificar e analisar dinâmicas existentes nesta profissão. Desta forma, 

constituem-se como focos principais de análise alguns temas de convergência, traços de dinâmicas 

profissionais, mediadas pelos percursos biográficos destes sujeitos e pelas realidades actuais da 

sociedade, particularmente desta profissão. 

4.1 Percursos experienciais 

4.1.1 Alice – Em contínuos processos de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional  

Situação actual 

Actualmente, Alice tem cerca de 35 anos e trabalha na secção de mobiliário de um Departamento de 

Conservação e Restauro de um Instituto Público, estando paralelamente a terminar um Doutoramento na 

área da Conservação e Restauro. 

Percurso biográfico (formativo e profissional) 

Em 1995 acabou o estágio do curso de Bacharelato em Conservação e Restauro da antiga Escola Superior 

de Conservação e Restauro, um curso predominantemente prático, com muita interacção com os Museus e 

os Palácios, em continuidade e em aproximação ao Instituto José de Figueiredo, no seio do qual funcionava 

a Escola. O número de alunos por ano era reduzido, eram cerca de 15, pois a especificidade e o carácter 

prático de algumas disciplinas assim o exigia, conseguindo um acompanhamento próximo de cada aluno.  

No terceiro ano do curso, sentindo a necessidade de uma maior componente prática, decide tirar um curso 

pós-laboral de peritagem em Artes e Mobiliário na Fundação Ricardo Espírito Santo, com a duração de um 
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[hi, j_líi^i ^ol[hn_ i ko[f ]ih]cfcio [ `l_koêh]c[ ^[m ^o[m `ilg[çõ_m. Ap[fc[ jimcncp[g_hn_ _mn_ “]olmi ^_ 

[lní`c]_”, ^[ “arte de trabalhar com as mãos a madeira”, a[l[hnch^i “achei que foi óptimo, gostei imenso”. 

Terminado o Bacharelato, []bio ko_ “era melhor tirar licenciatura”, chm]l_p_h^i-se num curso que conferia 

este grau, um curso de estudos pré-especializados de Peritagem em Artes e Mobiliário na Escola Superior 

de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo, em regime pós-laboral, durante dois anos. 

“Gostei imenso destes dois anos de peritagem” – afiança-nos.   

Em 1998, num período de transição e de aumento da qualificação académica nesta área, a Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova deu oportunidade a alunos detentores de um bacharelato de 

integrar um complemento de dois anos para a obtenção do nível de licenciatura. Quando abriu, pensou 

“Este é mesmo do meu curso, o outro é peritagem e até me deu ferramentas excelentes e adorei fazer, mas 

não tem tanto a ver”, l_`ilç[h^i [ch^[ _mn[ ]ihního[ jimnol[ l_`f_rcp[, ]ig [ m_aochn_ [laog_hn[çãi: “Pelo 

rigor do meu curso, pelo caminho do meu percurso e como havia então oportunidade de continuar na 

escola onde tinha andado, fazia sentido eu ir para a Nova”. Afcce foi do primeiro núcleo a entrar neste curso. 

Este curso “não foi fácil‛ pois era “muito puxado e muito rigoroso a nível científico‛, com “químicas, físicas e 

matemáticas‛, mas “tinha de se fazer, fez-se‛. Alice opõe o bacharelato ao complemento realizado na 

Universidade Nova, identificando-se muito mais com o modelo da sua formação de base, que promovia a 

“integração dos objectos museológicos em exposições ou reservas‛, enquanto que a formação da 

Universidade Nova estava noutro extremo, “completamente distanciada da obra de arte, das teorias da 

conservação, da museografia e dos espaços culturais e muito mais ligada à análise e à micro-análise da 

obra‛. Cihmc^_l[h^i _mn_ j_líi^i ]igi _rca_hn_, j[l[ Afc]_ ko_ “já estava na vida activa há muitos anos, 

foi engolir”. Cigi pessoa persistente que é, não desistiu. 

Fez o curso da Nova em dois anos em vez de um, pois ainda estava a acabar o estágio e já estava a 

“montar‛ i m_o jlójlci _mj[çi ^_ nl[\[fbi, “foi um período de muito trabalho em oficina própria”. 

Concluída a licenciatura na Universidade Nova, candidata-se a um concurso para o organismo onde 

nl[\[fb[ []no[fg_hn_, mo\fchb[h^i [ j[lnc]of[l ijilnohc^[^_ ^_ chm_lçãi “em 20 anos só abriu um concurso 

(“) Há pessoas a reformarem-se e não há integração de ninguém”, relembrando em tom zombeteiro a 

situação que se vivia na altura (2000/2001). Não existiam candidatos para preencher as vagas em áreas 

específicas e, como ela diz, “estávamos no tempo das vacas gordas e isto sem o saber com certeza”. S[\_ 

que, na altura, [ `l_koêh]c[ ^_ og jlial[g[ ^[ Nip[ `ic jl_jih^_l[hn_ j[l[ m_l m_f_]]cih[^[ “nenhum 

dos outros cinco candidatos estava [a frequentar licenciatura]. Eles queriam pessoas que já tivessem uma 
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formação ao nível do superior e não a nível do bacharelato e eu também já tinha a peritagem. Aí pesou eu 

estar a acabar na Nova”. Am jlip[m ^_ m_f_]çãi, ]ihmncnoí^[m por uma prova escrita com objectos e de uma 

entrevista, foram “puxadas‛. 

Ajóm i j_líi^i ^_ “suplicio” ^i ]igjf_g_hni, _ hãi ko_l_h^i `c][l ]ig [ c^_c[ h_a[ncva do ensino 

superior, construída na sua última experiência académica da Nova, decide imediatamente inscrever-se 

numa pós-graduação em Artes Decorativas da Universidade Católica, relembrando a forte motivação que a 

levou a continuar o seu percurso formativi “agora vou fazer uma coisa que dê prazer‛. ‚Adorei amei. Foi 

excelente‛ – exprime _hnomc[mnc][g_hn_, “Tive aulas ao fim do dia de cansaço, de trabalho, de querer 

levantar-me a aplaudir o professor, eram autênticas palestras, foi um luxo (...) foi seis estrelas, não foi 

cinco. Abriu com o topo de gama de tudo o que havia. (...) Foi um luxo! Foi muito bem programado‛. Neste 

jlial[g[, Afc]_ ^_mn[][ [ch^[ [ \i[ l_f[çãi _mn[\_f_]c^[ _hnl_ im ]ihn_ú^im _ [ jlánc][ “era muito 

vocacionado para o nosso trabalho, óptimo!‛. 

No final deste curso, a Universidade propôs aos alunos com licenciatura, o prosseguimento para o ciclo de 

mestrado e Alice decidiu dar esse salto. Ao longo do mestrado, viu as suas competências serem 

reconhecidas, passando automaticamente para o ciclo de Doutoramento. Na altura, candidatou-se e 

]ihm_aoco og[ \ifm[ ^[ FCT, ko_ ^_jicm l_]omio jil moa_mnãi ^i m_o moj_lcil bc_lálkoc]i “foi-me 

sugerido com toda a delicadeza (...) o meu lugar não estava garantido, porque não havia recursos”. S_hnco-

m_ “penalizada dentro do serviço já por ter pouca gente comigo na oficina e não havendo mais ninguém 

para me substituir foi-me sugerido recusar” – conta com alguma mágoa. 

Entretanto, por motivos financeiros, optou por pedir transferência para a Universidade de Évora, estando 

[]no[fg_hn_ h[ `[m_ ^[ n_m_, ko_ `c]io l_f_a[^[ j[l[ m_aoh^i jf[hi [jóm i h[m]cg_hni ^_ og `cfbi, “é que 

a família vai crescendo, temos outros objectivos de vida”– domnc`c][. D_]c^c^[, [`clg[ “estou convicta que vou 

chegar ao fim”, hãi `ilgolando qualquer ilusão quanto ao impacto deste novo grau académico na sua 

mcno[çãi m[f[lc[f, _rjlcgch^i [hn_m og[ gincp[çãi chnlíhm_][ “Sei que não me vai trazer benefícios 

nenhuns a nível de ordenado é mesmo por gosto próprio”. 

Decidida a terminar esta etapa, difícil de conciliar por vezes com as responsabilidades profissionais, afirma 

“agora vou ver se acabo este meu trabalho, vou ser egoísta e ver se consigo ser estudante mais um tempo 

para acabar a Tese. Depois não faço mais nada.” Emn[ úfncg[ [`clg[çãi não representa o fecho do seu 

percurso de formação, antecipando já a sua continuidade, optando por novos formatos, mais adaptados à 
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mo[ ^cmjihc\cfc^[^_ “Depois vou fazer coisas que me dêem prazeres mais pequeninos, fazer cursos mais 

curtos, que não me ocupem tanto a cabeça”. 

Após ter enunciado todo o seu percurso formativo, entrega-nos uma chave reflexiva que reforça a já 

l_`_lc^[ gincp[çãi chnlíhm_][ _ ]ihnlc\oni [mmi]c[^i à `ilg[çãi: “Sei e é com alguma desmoralização que 

vejo que não é por ter mais um, menos um, nunca foi por isso que fiz cursos, foi porque achei que era bom 

para a minha formação”. Pilég, hãi ^_cr[ ^_ []l_^cn[l ko_ _mn[ ijçãi j_mmi[f ji^_ n_l [m mo[m 

l_j_l]ommõ_m hi `onoli “Agora, eu não sou adivinha, mas de aqui a um tempo a função pública estará a 

fazer alguma  selecção das pessoas e das suas qualificações‛. 

Quanto ao futuro, mesmo não sendo uma pessoa de “arriscar muito lá fora‛, deixa em aberto a 

possibilidade de ir para Londres frequentar algum programa de formação, talvez quando o filho for maior.  

Motivação e vocação profissional 

Alice explica-nos que esta é uma área recente a nível de curso. Quando acabou o 12º ano foi-lhe 

recomendada por uma professora, tomando então a iniciativa de fazer as suas pesquisas e informar-se 

g_fbil, “foi uma professora de geometria descritiva que me falou da escola das janelas verdes e lá fui ver 

ao guia de ensino, eu desconhecia completamente o curso”. Já ]ig og[ formação em artes, sempre 

[^ilio “mais a parte prática‛, conhecendo já esta vocação geral e optando de forma determinada por um 

curso mais específico aí integrado, diz-nos ‚eu escolhi um curso, para mim eu tinha de continuar em Artes‛. 

Relembra, em tom de brincadeira a sua expectativa inicial, remetendo-nos para o desconhecimento que 

possuía na altura, ko[hni à ál_[ ^_ _mj_]c[fct[çãi ko_ pclc[ [ _m]ifb_l: “entrei com a ideia de que ia para 

os cacos, como eu digo, ou para os azulejos, porque eu adoro puzzles e achei que os azulejos, o esmiuçar 

dos azulejos e dos caquinhos seria o ideal para mim. Entrei com essa ideia.” Cig i ^_]ill_l ^im gó^ofim 

jlánc]im ^[m ^cp_lm[m _mj_]c[fc^[^_m ko_ j_lgcnc[g og[ “aproximação às peças‛, bem como pelo contacto 

]ig im né]hc]im ^i chmncnoi, _m]ifb_o nl[\[fb[l h[ i`c]ch[ ^_ gi\cfcálci l_`_lch^i ]ig ilaofbi ko_ “antes 

era uma das áreas com mais classe”, [j_m[l ^i ]_hálci dá hãi m_l i g_mgi “está decrépita neste 

momento a nível de espaço”. O `[]ni ^_mn[ i`c]ch[ ter técnicos que demonstravam uma grande abertura a 

alunos, criando um clima favorável de aprendizagem, parec_ n_l mc^i ^_n_lgch[hn_ h[ mo[ _m]ifb[: “eles 

diziam-nos ‚Se tiverem algum furo nas aulas, podem vir, ver o que se está a fazer‛ e tínhamos uma 

abertura imensa. Chegávamos a estar lá, para além dos diagnósticos que eram 15 alunos a trabalhar 

durante uma manhã ou uma tarde, chegávamos a estar lá 11 pessoas a trabalhar, estagiários que vinham”. 

Verificaremos ao longo do seu discurso que esta missão e espírito socializador dos técnicos que a 
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_hmch[l[g “o primeiro curso acabou por formar alunos que nos deram aulas depois a nós”, m_ l_jli^ot h[ 

sua própria atitude profissional.  

Hid_, a[l[hn_ ko_ é og “curso muito bonito, e uma área gira‛, com ‚piada‛, onde “só vai quem gosta 

mesmo, pois “é uma entrega enorme, tem de se ter vocação‛. R_f_g\l[ himnáfac][ “foi óptimo, eu adorei o 

curso, foi muito bom”. Pilég, Afc]_ l_`_l_ [ _rcmnêh]c[ ^_ ][mim ^_ jlid_]nim ail[^im, jlch]cj[fg_hn_ h[m 

raparigas, pois este é um curso maioritariamente feminino, seja na área do mobiliário, da pintura ou dos 

têxteis. No curso da Universidade Nova, que é um curso difícil, há imensos casos de alunos que chegam a 

desistir.  

Alice vê-m_ ]igi og[ “jlcpcf_ac[^[” jicm nl[\[fb[ h[ ál_[ ^i j[nlcgóhci, é og jlcpcféaci “que eu ainda 

tenho‛. Alice teve a sorte de poder escolher a área onde trabalha, que é o mobiliário, e que é uma “área 

exigente ao nível da maquinaria e ferramentas‛. Hoje, esta área já não faz parte integrante das 

especialidades dos currículos de algumas universidades, o que faz com que “as pessoas enveredam por 

uma área que não querem, por não existir e isso não se deve fazer a ninguém‛.  

“Enfim, gosto muito do que faço” – ]ih]foc. “E quando chegam peças do século XVI e XVII, mais para trás, 

que não são tão próximas de nós, a investigação, ver o que se consegue descobrir através das análises, se 

é verdadeiro, se é falso se é cópia... É muito giro” – conta-nos de forma apaixonada.  

As ‚escolas‛/currículos existentes e a relação com a realidade profissional 

Nas diversas instituições de ensino superior que formam para a conservação e restauro, Alice reconhece 

que, face ao curso da Nova, o ‚curso de Tomar é muito mais prático e o ensino está neste momento muito 

mais vocacionado para os objectos‛. O programa da Universidade Nova também tem disciplinas de 

carácter prático, “mas são muito reduzidas perante a carga científica que é exigida‛ aos alunos. As 

disciplinas deste programa dão “créditos‛ e abordam “tudo e mais alguma coisa das área científicas‛, mas, 

para Alice, é importante que não se crie uma “discrepância de aplicação no restauro‛, devendo por isso 

“integrar disciplinas que se podem utilizar na nossa vida activa‛. Alice tem hoje uma ideia muito clara 

quanto ao novo currículo, elaborado pela Universidade Nova, até porque o frequentou e acabou por dar 

aulas a alguns estagiários desta escola, verificando uma total ‚ignorância perante o objecto‛.   

O contínuo distanciamento de Alice perante a abordagem da Universidade Nova reflecte-se até no 

pi][\ofálci _gjl_ao_, “eles na Nova chamam aos espaços de restauro ‚Laboratórios‛, nós chamamos 

‚oficinas‛, ou ‚ateliê‛ quando é mais ligado à pintura”.  
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Face à heterogeneidade e diversidade dos percursos de formação existentes na área, sublinha a crise 

[]no[f, ]ihmc^_l[h^i ko_ bá “uma promiscuidade nos cursos, andamos em crise mesmo, é uma profissão 

de formação em crise e de saída profissional em crise. Mesmo! Estamos a bater no fundo. Não sei se é da 

conjuntura, não sei bem a realidade de outros cursos mas há uns mais fáceis que outros”. Pilég, hãi 

considera que esta situação seja o resultado de um número excessivo de vagas nos cursos, até porque as 

turmas têm núcleos muito reduzidos e a maioria dos profissionais conhecem-se.  

A inserção profissional dos novos profissionais 

Conhecendo bem o perfil dos licenciados da Universidade Nova, enquanto tutora de estágios, Alice refere-

se aos estagiários hog nig ^_ _rnl_g[ ]igjl__hmãi _ ]igjf[]êh]c[: “Coitadinhos, são humildes, tão 

humildes, porque estão ávidos de ter um objecto e de o seguir desde que chega até que sai. Agora, não 

têm equipa de trabalho, não têm uns olhos treinados para fazer um diagnóstico coerente. Não sabem olhar 

para os objectos. Precisam de muito treino que não têm. Cabe-nos a nós ter paciência nessa altura, não 

é?”. Afc]_ m_hn_ a responsabilidade de transmitir um saber mais prático e promover uma inserção mais 

[]ncp[ ^_mn_m dip_hm jli`cmmcih[cm, jicm ko[h^i ]b_a[g à `[m_ ^_ _mnáaci ^i g_mnl[^i, im [fohim “são 

muito humildes, chegam até nós muito retraídos da tensão do curso”. Ammcg, []igj[hb[ im _mnáacim ]ig 

paciência, admite que a culpa não é deles apesar da sensação de que chegam a esta etapa de inserção no 

]ihn_rni jlánc]i “em bruto, como pedra tirada da pedreira e ainda vem na retroescavadora‛, revelando uma 

cooperação voluntária neste processo de socialização. Para Alice, é importante que, no currículo destes 

alunos, as disciplinas práticas sejam restritas a áreas muito específicas da conservação e restauro 

(madeira; pintura mural; têxteis), promovendo um “método crescente no olhar‛, pois é essencial que “o olho 

tenha de já estar treinado para saber o que deve ver‛. A [kocmcçãi ^_ og géni^i, “olhamos primeiro, 

documentamos, só depois tiramos as patologias da obra, isto em qualquer obra” _ [ jl_j[l[çãi _mj_]í`c][ 

de base são essenciais para que não se perca tempo no estágio final, que considera já de duração 

reduzida. A formação de base é deveras importante, mas, para Alice, quando as pessoas acabam o curso 

“fazem-se cá fora”.  

Alice viu a situação do mercado mudar e distancia-se das dificuldades do perfil dos actuais estudantes e 

recém-licenciados, evidenciando a existência de gerações dentro da profissão. De facto, nos últimos anos, 

a situação no mercado alterou-se e com a proliferação de cursos nesta área tornou-se difícil exercer a 

profissão. Com a existência de várias licenciaturas e com os vários níveis de graduação dentro da própria 

profissão, as saídas profissionais dos recém-licenciados, e agora recém-mestres, com a reforma de 

Bolonha, não estão fáceis. Muitos “não têm perspectivas, nem de trabalho, nem de ser integrados‛. Uma 
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das opções que se coloca é candidatarem-se a bolsas e continuar a estudar, mas mesmo esta opção não é 

fácil pois a conservação e restauro “não é um curso de primeira necessidade‛. Perante esta difícil realidade, 

_rjlcg_ ]ig [faog[ j_h[: “há alguns que se safam muito bem, também há os que estão por estar, mas os 

que percebem o que é que querem, desses eu tenho pena porque as saídas profissionais“ Estes que se 

esforçam, as saídas são complicadas”. Ug ^im g_cim ko_ a sua instituição encontrou para recorrer aos 

serviços de profissionais que consideram de qualidade, é recomendar os seus trabalhos a empresas, por 

meio de uma lista, sendo que estes profissionais comprometem-se a entregar materiais no valor de 30% do 

orçamento adjudicado, o que contribui para a reposição de materiais de um economato tão específico. 

O exercício da profissão e a actual situação do mercado 

Com uma situação contratual estável e duradoura (emprego assalariado), no seu local de trabalho, Alice é 

og[ “jlcpcf_ac[^[” jicm gocn[m ^[m j_mmi[m ko_ [fc nrabalham são bolseiras da FCT e profissionais 

]ihnl[n[^im [nl[pém ^_ _gjl_m[m, [ l_]c\im p_l^_m. Afc]_ [`clg[ “gosto imenso do que faço‛, reconhecendo 

o prestígio e diversidade das especialidades e equipas do local onde trabalha, ‚são condições únicas‛ – 

amm_p_l[, “não podia querer trabalhar noutro sítio depois do curso que tirei”- prossegue. Nos últimos anos, 

[m mo[m n[l_`[m `il[g [fn_l[^[m “neste momento sou é mais administrativa do que pratico a minha 

profissão. Como há uma redução dos recursos humanos, é a lógica do faz tudo. Não me sento a fazer 

restauro, oriento.. não consigo fazer restauro‛ – menciona com alguma pena. Mantendo o optimismo, que 

][l[]n_lct[ [ mo[ jimnol[, ]ihmc^_l[ ko_ é og hipi ]c]fi ^i m_o j_l]olmi jli`cmmcih[f “Enfim os anos 

passam e temos outras responsabilidades‛. 

Em termos gerais, as reduzidas verbas alocadas à cultura dificultam o trabalho neste sector, “estamos num 

país difícil para as áreas ligadas à cultura e vai-se fazendo outras coisas em detrimento do conservar‛. Na 

opinião de Alice, ainda existe um caminho a percorrer para uma boa conservação preventiva. Actualmente, 

[ch^[ m_ “brinca” ]ig [ ]ihm_lp[çãi jl_p_hncp[, [j_m[l ^_ m_ j_l]_\_l [ mo[ cgjilnâh]c[, gocn[m p_t_m 

“não se tem é meios para pôr em prática‛: “não temos espaços possíveis nos nossos museus que garantam 

que depois de um objecto restaurado, que deu um enorme trabalhão, vai para as melhores condições”. 

As oportunidades de trabalho nos organismos públicos, como os Museus, são raras, porque não há 

dinheiro para este tipo de intervenções e muito menos para a integração de profissionais, porém Alice 

conseguiu-o. Esta integração não acontece sempre, pois muitos dos colegas da Alice, que também tiraram 

o curso, decidiram mudar completamente de área, optando por áreas como a farmácia, a medicina dentária 

(próteses), trabalho nos correios ou optam por ir para fora. Para aqueles que por cá não encontram nada, 
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partir para o estrangeiro é uma solução considerando que existem instituições que promovem estágios 

remunerados. Em Portugal, existem as bolsas da FCT, que “financiam percursos precários”, sendo que o 

valor da bolsa pode ser satisfatório num determinado ciclo de vida, mas se a pessoa tiver uma família para 

sustentar, pode se “tornar um delinquente rapidamente”. Não conseguindo uma explicação clara para os 

profissionais que se mantêm na área, Alice considera que só ficam os resistentes, crentes ou descrentes. A 

já referida gratificação vocacional ^_ jli`cmmcih[cm n[g\ég é l_`_lc^[ “acho que as pessoas que se vão 

mantendo é porque gostam mesmo do que fazem”. 

Num tom crítico, assevera que a maneira como se contactam e contratam os profissionais desta área é 

[ch^[ gocni ][m_cl[, `_cn[ ^_ l_]olmi [ ]íl]ofim _ l_^_m ^_ ]ihn[]ni “Porque eu conheço aquele” _ “eu 

conheço aquele outro”. Mocn[m p_t_m, o Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), que é a instituição 

de referência nesta área e que tem por missão um papel regulador face aos cadernos de encargos, não 

chn_lpég h_mn_ jli]_mmi. “Os concursos cá fora continuam a ser muito promíscuos” – afiança-nos. A falta 

de um critério de rigor e exigência, que defina um patamar de igualdade nas empresas concorrentes e a 

falta de fiscalização, dão origem a uma elevada concorrência e a trabalhos feitos com menor qualidade 

“Baixam-se imenso os preços e gera-se uma concorrência.. muito desleal”. F[]_ [ _mn_ ]_hálci, [ ál_[ _g 

ko_ nl[\[fb[ é og [fpi “e no mobiliário, há muitas oficinas montadas, nós descendemos do marceneiro, do 

jeitoso, do artista e temos muito dessa concorrência”. Afc]_ ]ihb_ce as duas realidades, do sector privado e 

público, ‚enfim agora que passei para o outro lado, da Instituição, talvez por isso não consiga fazer restauro 

porque quero fazer tudo muito sério e tudo muito bem orientado. Sim, porque sei o que se passa lá fora.” 

No seu quotidiano, exemplifica alguns casos de solicitações externas que revelam procedimentos errados, 

porém, a sua reacção não é de reprovação directa, tentando antes transmitir boas práticas e alterar práticas 

pca_hn_m “se eu chutasse isto, nunca mais nos pediam nada e por isso de uma maneira educada tenta-se 

mudar a prática presente. Isto é muito difícil...‛ 

No seio da actividade, existe ainda um mercado paralelo, com um nicho de técnicos ligados aos restauro, 

sem formação, sem licenciatura, como por exemplo no antiquariato, “são os jeitosos de há muito tempo que 

ainda sabem fazer”. Afc]_ l_]ihb_]_ im ]ihb_]cg_hnim ^_nc^im jil _mn_m né]hc]im _ hãi im pê ]igi 

]ih]ill_hn_m ^cl_]nim, [`clg[h^i [né ko_ “há lugar para todos”. Pilég, h[ mo[ ijchcãi, gocn[m destas 

pessoas que montam um negócio próprio têm depois muitas despesas e a cadência do trabalho não é 

regular. 

Encontra-se no discurso de Alice uma certa dualidade, ora expressa comentários extremamente positivos 

quanto à escolha desta profissão, que é “gira”, ora comentários mais negativos que demonstram a gradual 
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^c`c]of^[^_ _ “]lcm_” ko_ m_ pcp_ h[ jli`cmmãi. Baseando-se nos numerosos casos que conhece, confessa 

“Eu ainda tenho esse privilégio mas já muitas vezes pensei mudar de área, tal como os meus colegas”. 

N_mn_ ]_hálci, [ ^_]cmãi ko_ nigio [i ijn[l jil _mn_ ]olmi é bid_ jimn[ _g ][om[ “Se soubesse o que sei 

hoje, teria tirado outra profissão e faria restauro por hobby. Seria uma coisa tranquila. Eu na altura queria ir 

para design de comunicação, mas como fiquei bem classificada, pensei vamos lá experimentar isto e claro 

gostei e nunca sai da área. Mas se fosse hoje, seria por hobby sim”. 

Na perspectiva de Alice, a profissão vive um momento de necessária renovação, sendo que ela própria tem 

esperança que esta mudança aconteça. Cihmc^_l[ ko_ “há uma geração que vai mudar mais ano menos 

ano, quer sejam os directores que já estão numa faixa etária bastante elevada (“); há uma faixa muito 

grande próxima da reforma, há muita gente a reformar-se e nós não vemos renovação. Não há integração 

de novas formações. Mas vai ter de haver...”. F[]_ [i j[hil[g[ ^[ mo[ chmncnocçãi, apresenta uma visão 

^_ `onoli gocni ch]_ln[ “Agora, não sei o que será”. O m_o jlójlci fi][f ^_ nl[\[fbi, [j_m[l ^[ ko[fc^[^_ 

que lhe reconb_]_, n[g\ég n_g ^_ m_ l_hip[l “acho que está é em decadência, porque não está a haver 

grande renovação, nem do corpo humano, das pessoas que lá trabalham e os espaços estão a ficar 

desactualizados”. “Eu quero acreditar que vai haver uma mudança (...), nós estamos num declínio geral, 

tem de haver uma renovação e um arrumar da casa, quase a cair, que nos permita arrumar esta situação” 

diz com esperança. 

Ug ^im mch[cm ^_ l_]_hn_ go^[hç[ é i [og_hni ^[ pcmc\cfc^[^_ ^[ jli`cmmãi “está diferente, sim, mas 

também ao haver publicações, mais técnicas, isso ajuda (...) mostra-se esse trabalho de bastidores”. 

Pilég, [f_ln[ j[l[ i `[]ni ^_mn[ mcno[çãi [ch^[ hãi []ihn_]_l _g ni^[m [m _mj_]c[fc^[^_m “continua a ser 

a pintura a área de excelência. Aquilo das artes maiores e artes menores, é muito redutor para as outras 

áreas, agora já não é tanto‛. Um dos benefícios decorrentes desta visibilidade é o seu impacto financeiro, 

pois traz credibilidade, permite concorrer a mais projectos e “ter mais dinheiro para mais equipamentos e 

mais materiais”. “Está a ver aí já houve uma renovação e agora tem de se investir nas outras áreas” – 

reitera. 

A Associação Profissional 

Para Alice, a associação profissional tem ainda um papel muito reduzido, salientando, porém, algumas 

]ihkocmn[m “foi chamada para a nova Lei do Património e todo esse relambório dos 5 anos foi batalhado 

com a associação”. Emn[ [ssociação tem um número de profissionais reduzido, não tendo por isso uma 

`iln_ _rjl_mmãi, “Não tem esse peso, mas está a ganhar algum sucesso”. Ug ^im ]ihnlc\onim ko_ moa_l_ 
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para a associação seria que ela fixasse tabelas de valor/hora padrão, eliminando assim as disparidades 

_rcmn_hn_m him []no[cm ]ih]olmim “deveria haver um valor base estabelecido e assim concorriam todos ao 

mesmo nível”. Anribui à associação um sentido regulador e protector, mas considera que ainda há um 

caminho por percorrer.    
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4.1.2 Maia – Investida num ciclo de correria, sem o qual não faria nada 

Situação actual 

Maia tem cerca de 34 anos e é sócia-gerente de uma empresa de conservação e restauro que criou em 

2005, dois anos depois de terminar a Licenciatura em Conservação e Restauro. Coordena, actualmente, 

uma equipa de cerca de 20 pessoas.  

Percurso biográfico (formativo e profissional) 

No ano lectivo de 1998/1999, Maia entrou para o Bacharelato de Conservação e Restauro da antiga Escola 

Superior de Conservação e Restauro, integrando a última turma que frequentou esta escola, antes do seu 

_h]_ll[g_hni. Fil[g 3 [him chn_hmcpim ^_ \[]b[l_f[ni, ]ig og[ “componente prática muito forte”, 

complementada com um último ano de estágio, composto por seis meses de ateliê, onde trabalhou três 

]igjih_hn_m \ámc]im, “um trabalho num tecto de uma igreja, uma pintura de ateliê e um estudo de 

adesivos de colas”, ^_^c][h^i [ch^[ ]_l][ ^_ nlêm g_m_s à elaboração e entrega de relatório final.  

Após terminar o bacharelato, ingressou num programa de complemento da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova que conferia o grau de Licenciatura. A alusão a este período de formação 

remete Maia j[l[ og[ cg_^c[n[ [p[fc[çãi, “foi muito mau”. Cihmc^_l[h^i ko_ hi [hi [hn_lcil nchb[ chc]c[^i 

og nl[\[fbi ^_ ][lá]n_l gocni jlánc]i, hãi `ic `á]cf “_h][cr[l-se” h[ [\il^[a_g _ jlial[g[ ^_mn[ 

ohcp_lmc^[^_, ko_ “enchem de cadeiras científicas, Matemáticas I, História de Arte I, e componente prática, 

zero! Zero!‛ – avalia secamente. Considera que este programa não estava ajustado aos perfis e às 

expectativas dos profissionais já inseridos no mercado, a trabalhar por conta própria. Foi confrontada com 

este cenálci, “apanhada com uma coisa destas” – critica. Afirma que a maioria dos colegas não gostou pois 

“é um curso muito vocacionado para as investigações, para as componentes laboratoriais, eram mesmo 

muito poucas aulas práticas”. N_mn[ ohcp_lmc^[^_, “a tendência é a investigação, o trabalho de laboratório” 

– afirma. Em contraponto, relembra o programa do seu bacharelato que propunha um número muito mais 

elevado de áreas de especialidade, “desde o mobiliário, cerâmica, têxteis, pintura, escultura”, _hko[hni [ 

Universidade Nova apenas integrava três áreas. 

Ni âg\cni ^_mn_ ]igjf_g_hni, “a parte gira foi uma cadeira de projecto”, ih^_ ^_m_hpifp_o og jlid_]ni 

final em Arte Moderna, num museu, que estendeu por seis meses quando o estipulado era de um mês. 

Conciliou a fc]_h]c[nol[ _ _mn_ _mnáaci jicm “precisava de fazer alguma coisa entretanto”. Fic og[ 

_rj_lcêh]c[ _hlcko_]_^il[, hog[ ál_[ ^c`_l_hn_ ^[ nl[^c]cih[f, “foi óptimo porque me deu logo ali muito 
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trabalho e muita experiência” – assegura. Maia salienta a especificidade do tratamento de obras de arte 

contemporânea, explicando-nos detalhadamente as diferenças dos materiais empregues e a difícil 

reversibilidade dos danos. Alerta-him j[l[ [ g[cil jifcp[fêh]c[ ^im ^_n_hnil_m ^_mn_ ]ihb_]cg_hni, “quem 

trata de pintura antiga não trata de pintura contemporânea e quem trata de contemporânea consegue tratar 

pintura antiga” – faz questão de explicar.  

Colaborou com este Museu durante cerca de 5 anos, até 2008, fazendo muitos trabalhos de conservação e 

restauro e muita prep[l[çãi ^_ j_ç[m j[l[ _rjimcçõ_m, “tratei de centenas de peças de arte moderna, não 

há quase artista português de arte moderna que não conheça” – afirma, com orgulho. Na altura, o Museu 

não integrava na sua equipa nenhum conservador-restaurador, tinham sobretudo técnicos de armazém, 

que efectuavam a montagem e desmontagem das obras, das molduras, e a preparação de exposições. 

Fil[g ]ch]i [him ^_ nl[\[fbi chn_hmi “foi muito intensivo, até 2008 foi muito à séria” – recorda. 

Retrospectivamente, considera que a saída deste contexto foi marcante e decisiva para o seu futuro 

jli`cmmcih[f, “fui abrindo novas portas, estando ali, não fazia muito mais” – conclui. Optou por não estagnar, 

_ “a partir daí é que a coisa começou a crescer”. Aim jio]im, `ic-se distanciando desse Museu, o que foi 

\_hé`c]i, “_o jl_]cm_c ^_ n_gji j[l[ ionl[m ]icm[m” – ^ct _hcag[nc][g_hn_. O nl[\[fbi _l[ gocni “ingrato”, 

pois, frequentemente, dispunha de um tempo reduzido para intervencionar um número elevado de obras, 

“não havia tempo para fazer um bom diagnóstico, nem tempo para fazer as intervenções como gostava”, 

chegou mesmo a sentir-m_ og[ “n[j[ \ol[]im”. Aj_m[l ^[ chn_hmc^[^_ ^_mn_m ]ch]i [him, bid_ [p[fc[ _mn_ 

j_líi^i ]igi n_h^i mc^i og[ _rj_lcêh]c[ “espectacular”, m_g n_l “razão de queixa nenhuma”, “adorei” – 

a[l[hn_. M[c[ l_]il^[ [ch^[ i jl_húh]ci ^i m_o ijncgcmgi _ [g\cçãi “eu queria muitas coisas”.  

Eg 2005 [\lco og[ _gjl_m[, bid_ ]ig ]_l][ ^_ 20 j_mmi[m, ko_ “cresceu imenso”, _ ko_ jlijõ_ og[ 

[\il^[a_g ^c`_l_hn_, “muito mais abrangente”, g[cm jlórcg[ ^[ “ideia de projectos, de dinamização, 

rentabilização e de gestão de colecções” _ g[cm ^cmn[hn_ ^[ “intervenção de conservação e restauro” _ ^i 

“objecto isolado”. Ehko[hni mó]c[-gerente, realça as preocupações e responsabilidades que o cargo 

[][ll_n[, hig_[^[g_hn_ [ “rentabilização dos recursos e dos resultados”, ko_ _rca_g l[jc^_t hi nl[\[fbi 

_ ^ch[gcmgi “porque senão falimos”. Tendo iniciado esta conversa em torno do necessário ritmo acelerado, 

[`clg[ “se não for assim, não faço nada”. N[ a_mnãi ^im nl[\[fbim ^_mn[ _gjl_m[, [ “correria sempre 

existiu”, g[m [ail[ é gocni g[cm “maturada”. Emn_ ]ill_-corre frenético deriva principalmente das 

responsabilidades financeiras, que implicam “lutas‛ ]ihmn[hn_m, ]ig “atrasos de pagamentos de certos 

clientes, então da função pública”, _ [i `cg ^i gêm, g_mgi ko_ hãi m_ n_hb[ l_]_\c^i, [ _gjl_m[ n_g ^_ 

a_lcl im p[fil_m ^_ gi^i [ j[a[l im ^_pc^im cgjimnim. P[l[ og[ “empresa que vende mão-de-obra, 

serviços, e não produtos” [ n[l_`[ `c][ g[cm ^c`í]cf, “porque os produtos é que dão lucro”. Akoc, nl[n[-se de 
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“trabalhos de pessoas”, i ko_ [og_hn[ i gihn[hn_, _ []l_m]_ [ch^[ i `[]ni ^_ m_ nl[n[l_g ^_ []ncpc^[^_m 

gilim[m, ko_ “demoram.. demoram..”. Emn_ ]c]fi ^_ a_mnãi _ [m mo[m ]ih^c]cih[hn_m i\lca[g [i l_`_lc^o 

^ch[gcmgi ]igi gi^i ^_ momn_hn[\cfc^[^_ ^i jlid_]ni, jicm “não fazes nada se não te mexes e não fazes 

nada sem dinheiro” – garante-nos. Em jeito de balanço, avalia positivamente as opções que tomou para a 

_gjl_m[, ^[h^i og “espírito empreendedor” [im nl[balhos integrados que propõe a coleccionadores e 

instituições, extrapolando intervenções directas. Investida neste projecto enumera-nos as qualidades da 

_gjl_m[, l_p_f[h^i m_gjl_ i m_o ]ohbi j_mmi[f. E “tem corrido bem” – afiança-nos, para em seguida 

desta][l [ _pifoçãi ^[ ko[fc^[^_ ^i nl[\[fbi ko_ [ _kocj[ jl_mn[ “funcionamos muito bem enquanto 

equipa (“) estamos cada vez melhor preparados”.  

Destacando-o enquanto projecto ímpar, o trabalho da empresa abrange várias áreas de conservação e 

restauro e integra uma equipa multidisciplinar. Com o evoluir da empresa, o seu papel foi mudando, sendo 

ko_ bid_ [mmog_ og ][lai g[cm jlórcgi ^[ a_mnãi, “é o que me dá gozo” – garante-nos. Porém, logo a 

seguir, faz questão de relembrar o seu gosto pela intervenção propriag_hn_ ^cn[: “adoro chegar e restaurar 

uma obra. Já não restauro uma obra há imenso tempo, há uns bons 3 anos, garantidamente. Eu já não faço 

restauro..‛ – conta-him. Ajóm j_laohn[lgim m_ m_hn_ m[o^[^_m, l_mjih^_ “não”, m_g gocn[ ]ihpc]çãi, jicm 

salienta loai ^_ m_aoc^[ ko_ “gosta imenso de fazer conservação e restauro”. Pil p_t_m, p_h^i [ mo[ 

equipa a fazer restauro, apetece-fb_ `c][l ]ig _f_m, l_`_lch^i og[ p_ln_hn_ ko[m_ “n_l[jêonc][” ^[ []çãi, 

“isto é que é bom, não me empata a cabeça, relaxa, é maravilhoso”. Dcmn[h]c[-se desta função, que já não 

é mo[, jicm i ][lai ko_ _r_l]_ _mná m_gjl_ gocni jl_m_hn_ h[ mo[ g_hn_, “não há ninguém que faça o meu 

papel, por isso tenho de o fazer.” – conclui, para em seguida realçar a satisfação com as suas actuais 

funçõem “Sei que tenho de o fazer, e gosto de fazer, e sei que traz trabalho, vou trazendo trabalho para as 

pessoas, vou trazendo resultados para as instituições e implementamos projectos muito giros‛.  

Ehnl_n[hni, ^_m^_ ko_ ^_crio ^_ “fazer restauro propriamente dito”, pifnio [ ]if[\il[l jihno[fg_hn_ hi 

tratamento de obras, destacando numerosos trabalhos de restauro em obras da Paula Rego, afirmando 

]ig ilaofbi ko_ dá nl[\[fbio “com, para cima de 60 obras dela, obras dos anos 50 até agora”. Nonlch^i 

uma admiração pelo trabalho desta artista, projecta-se no futuro, revelando que tenciona fazer um 

^ionil[g_hni _g nilhi ^[ mo[ i\l[, “ko[h^i ncp_l n_gji” – confidencia-nos. Num trabalho recente, esteve 

“dois dias a pôr a mão na massa”, “foi giro” – afirma. 

Considera-s_ “uma conservadora restauradora um bocadinho diferente”. S_hn_ um imenso gozo com o 

trabalho em equipa, destacando até competências de coordenação e inovação que a diferenciam dos seus 

l_mn[hn_m ]if_a[m ^_ jli`cmmãi “consigo ter uma capacidade de resposta que outros conservadores-
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restauradores não têm”. Ofb[ j[l[ i nl[\[fbi ^_ `l__lancer como uma actividade muito solitária, vendo 

como muito mais vantajoso o trabalho em equipa, que potencia um verdadeiro crescimento e 

^_m_hpifpcg_hni, “nós, todos juntos, estamos a desenvolver muito mais, do ponto de vista económico, 

pessoal, do que pessoas que isoladamente traçam caminhos”. Pihno[fg_hn_, j[l[ ^_n_lgch[^im nl[\[fbim, 

recorre a freelancers, tendo já uma carteira de técnicos a quem dá preferência. 

Motivação e vocação profissional 

Identificando-m_ `iln_g_hn_ ]ig [ jli`cmmãi _m]ifbc^[, ]ihmc^_l[ ko_ “é um trabalho muito giro”, “gosto 

imenso da nossa área” – [`clg[. “Acho que somos pessoas especiais. A sério...” – revela, para de seguida 

expor a abrangência da form[çãi ko_ ]ihmc^_l[ “muito completa”, _hog_l[h^i og[ gofncjfc]c^[^_ ^_ 

disciplinas: ciências exactas; artes; químicas e físicas; a biologia, a investigação.  

Maia descreve com entusiasmo o trabalho do conservador-l_mn[ol[^il, l_j_nch^i g[cm og[ p_t ko_ “é uma 

área gira, muito gira”. F[t ko_mnãi ^_ ^_mn[][l [ ch`ilg[çãi ko_ mó _mn_ jli`cmmcinal ^_nég _ ^_m]i\l_ “ 

toda esta parte do diagnóstico, de conhecer a fundo obras de autores, às vezes melhor do que os próprios 

autores (...) olhas para a peça e passas a conhecer àquele nível microscópico que ninguém conhece, e isso 

dá uma sensação espectacular”. Ni m_o ^cm]olmi, _h]ihnl[gim og[ `iln_ presença da componente 

_gi]cih[f _ [`_]ncp[ ko_ ^_lcp[ ^i _r_l]í]ci jli`cmmcih[f _ ^[ l_f[çãi ]ig im i\d_]nim, “ficamos com uma 

cumplicidade com cada objecto que é uma coisa quase doentia (...)”, jlimm_ao_ _rjl_mm[h^i og[ _f_p[^[ 

gincp[çãi “isso não trocava por nada, aquela componente do mistério, do segredo e essa cumplicidade é 

muito gira. Ficas mesmo com um amor às coisas, é quase que uma parvoíce”. A pcmc\cfc^[^_ ^i m_o 

nl[\[fbi n[g\ég é og g[l]i h_mn[ m[ncm`[çãi, “depois ver a obra exposta é maravilhoso, é muito giro” – 

afirma-nos. É interessante observar a generalização deste pensamento e motivação no seu discurso, que 

se revela no recurso ao sujeito nós, colectivo profissional.  

As ‚escolas‛/currículos existentes e a relação com a realidade profissional 

A propósito de artigos publicados e da investigação internacional sobre arte contemporânea, Maia reflecte 

quanto à cientificidade do curso da Universidade Nova, que se poderia ter adaptado mais às realidades 

actuais, através de um “contacto mais directo com os problemas actuais da realidade”.  

Muito brevemente, compara os diversos programas académicos existentes, distanciando-se novamente da 

[\il^[a_g ^[ Uhcp_lmc^[^_ Nip[ “em Tomar talvez seja mais aberta, na católica desconheço os 
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conteúdos, mas têm professores óptimos, e estou convencida que o curso deve ser bom. Acho que a Nova 

deve ser mesmo a mais elitista”.  

Porém, ao _ko[]cih[l i m_o Dionil[g_hni, [ ijçãi l_][c mi\l_ [ Uhcp_lmc^[^_ Nip[ “jil ][om[ ^im 

orientadores. Eles têm muito bons professores, e têm muito bom prestígio, e não deixa de ser uma 

l_`_lêh]c[ h[ ]igjih_hn_ ^_ chp_mnca[çãi” – argumenta. Face às anteriores críticas que assumiu, faz 

ko_mnãi ^_ m[fc_hn[l [ [onihigc[ ^i ^ionil[h^i h_mn[ `[m_ ^_ al[^o[çãi “ko_l ^ct_l, _f_m [j_h[m ^ãi [m 

]ih^cçõ_m, i l_mni ^i nl[\[fbi `[çi _o”.  

A inserção profissional dos novos profissionais 

Em relação à formação dos novos profissionais, manifesta com algum desânimo a falta de competências 

j[l[ fc^[l ]ig i []no[f g_l][^i ^_ nl[\[fbi, “as pessoas não saem minimamente preparadas (...) podem 

sair preparadas para começar uma vida profissional de intervenção no património e de diagnóstico, mas 

não trazem ferramentas para procurar trabalho”. Plimm_ao_ ^ct_h^i “o mercado está saturado, em tudo”. 

Destaca a recente integração de uma disciplina de empreendedorismo no currículo ^[ Nip[, ko_ “faz 

imensa falta” considerando o panorama do mercado. Para Maia, que desenvolveu um discurso mais 

empresarial a partir do momento que optou pelo auto-emprego, as competências de relação directa e de 

negociação são um trunfo no perfil destes novos profissionais. 

Maia recebe regularmente candidaturas espontâneas no correio electrónico da empresa, até já deixou de 

imprimir tal era o elevado número. Descreve-nos a heterogeneidade dos perfis que recebe e destaca um 

caso particular de um licenciado que mudou de área, sendo agora motorista. A partir deste caso, constata o 

facto de muitos profissionais quererem trabalhar na área mas não disporem dessa oportunidade. Reage a 

este tipo de situações com compaixão e demonstra-se disponível para conhecer estes profissionais, “se 

quiserem fazer um visita e conversar um bocadinho são bem-vindos”.  

Ao descrever o funcionamento da sua empresa e o modo como recruta o seu pessoal, faz questão de 

salientar o espírito de equipa e a desnecessária liderança, dando primazia ao espílcni ^_ chc]c[ncp[ “eu não 

sou chefe de ninguém, se a pessoa tiver ideias, se tiver alguns contactos, se quiser implementar um 

projecto, eu estou aqui para ajudar (...) trabalho para dar eu não tenho. Há pessoas que entraram, porque 

perceberam o espírito da coisa.” A nin[f ^cmjihc\cfc^[^_ é bid_ og[ ]igj_nêh]c[ l_ko_lc^[ “não se faz se 

não estivermos dispostos a dar imenso‛ e é com este lema que considera que a empresa conquistou um 

]_lni _mn[noni “não é só uma questão de recursos é uma questão de visão e de não ter vergonha. A 

verdade é que há imensa coisa por fazer, mas as coisas requerem imenso trabalho”. “É [mmcg” – conclui. 
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Após a descrição deste cenário, refere a existência de casos que dificilmente conseguirão inserir-m_ “vê-se 

muitas pessoas, preguiçosas por natureza.” 

Olha para a geração actual com algum desânimo, pois considera que os jovens vivem numa ilusão de 

a[l[hnc[m, “esta geração à rasca, versus rasca, que ainda não entendeu que está enganada desde a altura 

dos paizinhos. Já não se vive aquela coisa do vamos trabalhar, constituir família e ficar nisto uma vida, isso 

não existe”.  “Vamos trabalhar, vamos!‛– ^ct ]ig _hnomc[mgi, _ jlimm_ao_ “Mas temos de por a mão à 

obra, porque sem trabalho não se faz nada e há pessoas que não querem trabalhar”. P[l[ M[c[, im dip_hm 

deveriam ser incitados ao trabalho árduo, deveriam dar-se a conhecer mais casos de sucesso nas 

`[]of^[^_m “àqueles alunos verdinhos para ver se abrem os olhos‛ – l_`ilç[. “O sistema é assim. Facilita-

se imenso e chega-se a este estado” – lamenta.   

O exercício da profissão e a actual situação do mercado 

Maia enaltece o perfil de competências do conservador-restaurador: “hoje em dia tem uma formação 

académica muito completa, muito interdisciplinar e com enormes capacidades de implementação de 

medidas e acções que extrapolam muito a intervenção directa nas obras”. Destacando as competências 

únicas deste profissional, chama a atenção para a importância do seu papel e a elevada sensibilidade 

^_nc^[ j[l[ ]ig [ i\l[ “somos as pessoas que melhor entendem uma obra enquanto matéria, com 

capacidade de interpretar isso, como um médico nos faz um diagnóstico”. R_`_l_ [ch^[, ]ig clihc[, j[ln_ 

das competências actualmente desempenhadas pelos conservadores dos Museus, tais como a gestão das 

colecções e a rentabilização das colecções, sendo que estes profissionais possuem qualificações noutras 

ál_[m, ]igi [ bcmnólc[ io bcmnólc[ ^_ [ln_. “Falha aqui algo” – faz questão de sublinhar, pois considera que 

“o conservador-restaurador é chamado a intervir directamente em obras que precisam de restauro, ponto 

final, e isto está erradíssimo, porque nós temos competências para fazer muito mais que isso e até para 

evitar que isto aconteça, para fazer uma melhor gestão de uma colecção” - acusa. Maia não tem dúvidas 

quanto à qualidade da formação em conservação e restauro, considerando estes profissionais mais aptos 

para certas responsabilidades a cargo de agentes com outro perfil, crê até que se a gestão e 

acompanhamento continuado ficassem a cargo de profissionais da conservação e restauro se evitariam 

muitas situações danosas para as obras. Maia explica-nos a insuficiente integração dos conservadores-

l_mn[ol[^il_m h[m chmncnocçõ_m ]ofnol[cm, ]b[g[^im [ chn_lpcl à “última hora”. 

Vê na profissão uma recente evolução que deu lugar a uma certa heterogeneidade interna de p_l`cm “há 

perfis muito diferentes nas próprias pessoas que fazem a geração de conservadores-restauradores também 
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há diferenças muito grandes geracionais do ponto de vista académico e da formação dos próprios 

conservadores-restauradores e até da própria conservação e restauro, do que se aplica e que não se 

aplicava antes”. 

M[c[ l_[fç[ [m ^c`c]of^[^_m ^i g_l][^i “é uma área onde não há dinheiro, onde há muita concorrência, 

alguma concorrência para trabalhos que são adjudicados por valores mais baixos”, ^_hoh]iando realidades 

internas nos concursos de adjudicação. Não é fácil competir com particulares, pois para empresas como a 

dela, que têm custos acrescidos de gestão, a apresentação de orçamentos subavaliados não é viável. A 

mifoçãi é “apresentar em pouco tempo muitos resultados e por isso tem de se rentabilizar ao máximo o 

tempo, fazer render” – insiste. Nestes concursos, critica os critérios de apreciação, que privilegiam 

principalmente o valor final, pois o discurso de cada proposta de trabalhos é muito semelhante, e quando 

se avalia, nem sempre se cruza o valor com o rigor, qualidade e pormenor dos trabalhos desenvolvidos 

pelo proponente. A avaliação faz-m_ him l_mofn[^im “porque tu podes fazer tudo o que tens ali 

descriminado, muito mais exaustivamente ou menos exaustivamente, com muitos mais critérios de ética ou 

muito menos critérios de respeito, o que é mesmo variável é na prática, não é na leitura de uma proposta”. 

Felizmente, a sua abordagem tem permitido a construção de uma imagem, enunciando atitudes que 

p[filct[ _ ko_ ]ihmc^_l[ jlcgil^c[cm j[l[ m_ “fazer um bom trabalho”: “transmitir confiança ao teu cliente, 

de preferência fazer sentir que não é um cliente, mas sim um parceiro”; “a transparência no discurso, 

explicar porque é que as coisas são assim ou assado”; “demonstrar bons resultados na prática”; 

‚[apresentar] um bom relatório, bem fundamentado, com um certo marketing à mistura, a imagem também 

tem de ser bonita, porque os olhos também comem”. Ni `ci ^[ ]ihp_lm[, i ^cm]olmi ^_ M[c[ [jlircg[-se 

gradualmente da área da gestão, a questão da intervenção em conservação e restauro assume um papel 

paralelo, de destaque menor na sua narrativa. 

Questionada quanto às novas definições legais do exercí]ci jli`cmmcih[f, ]ih`clg[ [m l_mifoçõ_m “em 

teoria”, \_g como o maior rigor e definição da profissão, apesar do efeito ter maiores repercussões e ser 

mais normativo nos organismos estatais, com quem trabalha pouco. A sua empresa trabalha mais com 

Museus e com empresas, que vai conhecendo através da sua rede de contactos. Nos concursos de 

chn_lp_hçãi _g j[nlcgóhci jú\fc]i l[l[g_hn_ a[hb[ “ficamos quase sempre a meio da tabela. Não tenho 

os preços mais baixos nem os mais altos, e não ganho. Não é por questões técnicas nem de mérito, 

estamos a falar dos orçamentos. Temos todos bons currículos.‛ – analisa. A sua postura empreendedora e 

de iniciativa tem-fb_ j_lgcnc^i [jl_m_hn[l ^cl_]n[g_hn_ jlid_]nim [ j[l]_clim jlcp[^im “quando eles ainda 

nem sabem bem o que querem”, m_h^i jil cmmi fiai _m]ifbc^[ ^_ `ilg[ ^cl_]n[. “Confiam, gostam, 

conversam, é diferente” – garante.  
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Nas alusões ao funcionamento dos organismos públicos, Maia mostra-se indignada com o desrespeito e 

`[fn[ ^_ ]ihmc^_l[çãi j_fim jli`cmmcih[cm, ]igi _f[, ch^_j_h^_hn_m, “às vezes queres contactar e tentas e 

tentas e levas sempre um não” – exemplifica. Remete-nos subtilmente para o seu caso, para o mérito do 

m_o nl[\[fbi, “tem muito mais mérito alguém que desenvolve uma empresa e que demonstra que aquilo 

funciona, esse sim. Quem me dera a mim ter os recursos e o dinheiro à disposição para fazer coisas, aí 

bem..‛. Numa contínua postura crínc][ _ ^_ jl_^cmjimcçãi j[l[ [ go^[hç[, [`clg[ “eu mudava isto tudo”. 

Analisa criticamente i []no[f `oh]cih[g_hni ^i mcmn_g[ “Há tanta gente sem fazer nenhum e tanta gente 

encostada que não consegue encontrar nada e com um potencial enorme, a trabalhar ou a morar longe...‛ – 

diz-nos. Prossegue com a referência do caso de uma amiga, com quem elaborou uma proposta de projecto 

de desenvolvimento local, que apresentaram a uma autalkoc[, “mandei email solicitando uma reunião para 

uma parceria. Já passaram dias, e eu não recebi nenhuma resposta (...) Custa-me ver que (...) nem sequer 

se dignam a responder? (...) é esta a mentalidade” – conta desapontada. Indignada, conta-nos como se 

m_hn_ h_mn_ ncji ^_ mcno[çõ_m [j[l_hn_g_hn_ l_]ill_hn_m, “Só me apetece às vezes é pedir o livro de 

reclamações, eu não quero ser servida desta maneira. E não acho estar a pedir muito, há um mínimo‛ – 

afirma assertiva. 

A postura e o discurso proactivo de Maia levam-na a acreditar que a vontade e motivação são 

determinantes j[l[ i mo]_mmi _ j[l[ [ h_]_mmálc[ go^[hç[ ^i _mn[^i ^[ mcno[çãi: “Eu acho que isto tem 

de mudar e tem de se apostar mais nesta gente que quer trabalhar (...) Eu acho que há montes de coisas 

que se podem fazer, eu estou desejosa de aproveitar certos projectos de financiamento, para dinamizar 

locais, fazer coisas giras, trocar experiências internacionais. Enfim, há dinheiro para quem tem ideias a 

implementar, e com parceiros então. É só as pessoas quererem.”  

A Associação Profissional 

Am ko_mnõ_m l_f[]cih[^[m ]ig i nl[\[fbi ^[ [mmi]c[çãi mãi “delicadas”, [^p_ln_-nos desde logo, e 

jlimm_ao_ ^ct_h^i “a associação assenta em boas intenções iniciais, mas não funciona” – confidencia. 

Considera que parte do problema está na ligação dos seus recursos humanos ao principal organismo de 

]ihm_lp[çãi _ l_mn[oli jú\fc]i, “portanto, aquilo não puxa nada nem ninguém. Não há qualquer dinâmica 

que puxe quem está fora a entrar‛. Enquanto sócia da associação, demonstra manter-se a par do trabalho 

que desenvolvem, assumindo uma postura crítica face às decisões da associação, descrevendo a falta de 

nl[hmj[lêh]c[ _ [ _rnl_g[ \oli]l[]c[ chn_lh[ “se uma pessoa perguntar o que se decidiu ou o que seja, 

respondem ‚ah, isso não se pode dizer, está em acta”, “é muito fechado, cheio de formalismos e de 

assembleias...”. D_mp[filct[ i ]ihnlc\oni ^_mn[ [mmi]c[çãi, jicm ]ihmc^_l[ ko_ “aquilo não traz 
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credibilidade, não traz mais-valia, não traz dinâmica, nem partilha de informação. (...) é muito fachada.‛ – 

enuncia, de forma depreciativa. Se tivesse mais tempo, Maia gostaria de contribuir mais activamente nesta 

[mmi]c[çãi, “até reunia uma equipa para a direcção e criava dinamismo (...) Eu vontade tenho mesmo..‛ – 

afirma. Mas como não tem tempo e o tempo é dinheiro, dedica-se inteiramente aos interesses da sua 

_gjl_m[, h[m bil[m ^_ nl[\[fbi, ^_jicm p[c j[l[ ][m[ _ “começa outra vida”.  

A actividade da associação não é muito diferente da informação que consta no website. A falta de 

envolvimento dos sócios em determinadas decisões, a inexistência de informação/comunicação aos sócios, 

ko_ [né j[a[g [m mo[m koin[m, ^_cr[ M[c[ ch^cah[^[. M[c[ chn_llia[ [ c^ih_c^[^_ ^im jli]_^cg_hnim “Mas 

quem escolhe?” - []om[, “a gente já sabe que são sempre os mesmos, os lobbies, que nesta área da 

cultura, que é um meio muito pequenino e existem poderes muito fortes” – prossegue. Com um tom 

l_mcah[^i, [^gcn_ “eu continuo a pagar a minha cota, e mais nada”. Qo_mncih[^[ mi\l_ [ l[tãi ^_mn_ 

contributo fih[h]_cli, l_`_l_ [laog_hnim ko_ m_ jl_h^_g ]ig [ g_hçãi hi ]ollí]ofi, “sei que me fica bem 

no currículo dizer que sou sócia” – confidencia. Menciona uma vantagem que já teve o seu impacto, o facto 

de o seu contacto figurar numa base de contactos de profissionais que a associação divulga no seu 

webmcn_. Pilég, l_[fç[, fiai ^_ m_aoc^[ i m_o ^cmn[h]c[g_hni `[]_ à ila[hct[çãi “não tenho nada em 

comum, não tenho pontos de partida. O meu modo de estar é muito diferente” – afirma, categoricamente. 

Nesta associação, que se pretende, sem fins lucrativos, Maia fica ainda indignada com a actual postura dos 

_f_g_hnim “agem como se estivessem a fazer favores a outros e não deveria ser esse o espírito”.  

 

4.1.3 Clara – Uma experiência e um olhar retrospectivo e crítico da profissão 

Situação actual 

Clara integrou o primeiro curso de ensino-formação especializado em Conservação e Restauro, promovidas 

pela então Secretaria de Estado da Cultura, no Instituto José de Figueiredo, que se iniciou em 1981, na 

cidade de Lisboa. Trabalha hoje na instituição do sector público onde foi integrada há 26 anos, logo após a 

conclusão do curso. 

Percurso biográfico (formativo e profissional) 

Entrou para o primeiro curso nacional de especialização em Conservação e Restauro em 1981. Como o 

sistema de qualificação académica era por letras, o curso ]ill_mjih^c[ [ “duas letras acima do bacharelato 

e uma letra abaixo da licenciatura”. Emn_ ]olmi _l[ ]igjimni jil 3 [him n_ólc]i-práticos e de 2 anos de 
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estágio, ministrados no Instituto José de Figueiredo. Cl[l[ ^_mn[][ [ mchaof[lc^[^_ ^_mn_ jlial[g[ “nós 

fomos os primeiros, até então nem havia área do papel no Instituto”. N_mn_ jlial[g[ ^_ `ilg[çãi, i 

primeiro ano era comum a todas especialidades, e a partir de aí os módulos da especialidade eram 

ministrados h[ Gof\_hec[h, “onde havia um polo de conservadores-restauradores (“) existia por causa das 

cheias que tinha havido no Palácio Pombal, em Oeiras, onde estava então o espólio da Gulbenkian”. Om 

formadores da Gulbenkian tinham frequentado programas no estrana_cli, _g Ináfc[, “porque Itália também 

tinha tido umas cheias e havia alguma formação para isso”. Ahn_m ^_mn_ jlial[g[, [ `ilg[çãi _g 

Conservação e Restauro era principalmente experiencial, “as pessoas eram formadas pela experiência de 

outras pessoas, pelo contacto directo, e depois iam fazer formações ao estrangeiro para completar essa 

formação” – esclarece-nos. Para aceder a este curso que tinha 36 vagas, 6 vagas para cada uma das 6 

especialidades, passou por uma primeira fase de testes psicotécnicos, à qual concorreram cerca de 450 

pessoas. Integrados nesta formação, refere os conhecimentos transmitidos por profissionais estrangeiros 

]ihpc^[^im “pessoas estrangeiras que vieram dar pequenos módulos (“) tivemos bastantes espanhóis e 

franceses, um do Gana, para além de termos depois outros americanos e ingleses”.  

Antes de ingressar neste curso, Clara já tinha frequentado um curso de conservação e restauro, na 

_mj_]c[fc^[^_ ^_ jchnol[, ]ig [ ^ol[çãi ^_ 3 [him, _g Emj[hb[. “Esse curso não foi feito de forma oficial, 

foi através de um bolsa de estudo e como livre ouvinte. Mas tinha de fazer os exames todos normais e tive 

um certificado e não um diploma‛ – faz questão de explicar. Ainda tentou trabalhar num instituto de 

referência nacional, mas o espírito do pós 25 ^_ A\lcf ko_ m_ pcpc[ h[ [fnol[ hãi j_lgcnc[ “`[pil_m” _ jil 

isso recomendaram-lhe trabalhar num ateliê particular, onde acabou por ficar a trabalhar durante um ano, 

até entrar no curso. 

No final do curso, todos os diplomados ficaram ligados à Secretaria-geral da Cultura, na altura Instituto 

Português do Património Cultural (IPPC), nas áreas da pintura, pintura mural, escultura, papel, têxteis, 

gi\cfcálci, ko_ _l[g “ as áreas que havia na altura, com o tempo foram evoluindo. A escultura diversificou 

as áreas, em mobiliário, ourivesaria, pedra e madeira” – explica-nos. Integrou uma secção completamente 

nova na sua instituição. Temporariamente, como o edifício estava em obras, começou a trabalhar nas 

chmn[f[çõ_m ^[ Bc\fcin_][ N[]cih[f, ih^_ ]lc[l[g “uma oficina, um laboratório para nos acolher”, ih^_ 

esteve cerca de dois anos. Clara designa este período como de estágio, realizado sob a orientação dos 

elementos da Gulbenkian. Logo que foi possível, em 1986, instalaram-se no actual edifício onde trabalha, e 

que aparentemente era uma opção desejada, pois o grupo com quem trabalhava tinha o mesmo gosto 

j_f[m “obras de arte em papel, desenhos, aguarelas, gravuras, pastéis”, _ [ ]if_]çãi ^[ Bc\fcin_][ 

N[]cih[f (“livros e documentos”) hãi ]ill_mjih^c[ n[hni [im m_om chn_l_mm_m, “como quando começamos o 
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curso gostávamos mais de pintura, acabamos por nos ligar mais a essas” - reforça. Tendo em conta que o 

espaço não dispunha das condições e materiais necessários, a sua equipa dedicou-se a complementar o 

ensino detido, pesquisando de forma autodidacta - ‚com uma actualização bibliográfica do que se estava a 

fazer (“) eram sobretudo anglo-saxónicos e canadianos‛ – conta-nos. Clara salienta o facto deste 

“interregno” n_l mc^i “marcante” jicm mom]cnio og hipi aimni j_f[ []tualização constante, de forma 

[oni^c^[]n[, m_h^i ko_ im m_om ]ihb_]cg_hnim ^_ chafêm `[]cfcn[l[g [ f_cnol[ _ j_mkocm[, “com isso o bicho 

ficou sempre” – manifesta com entusiasmo. Após a integração, algumas das suas colegas foram integradas 

num programa de `ilg[çãi, ^_ og gêm, _g Emj[hb[ _ _g Ináfc[, g[m Cf[l[ `c]io “de fora”, “como não 

podíamos ir todos” – domnc`c][. M[cm n[l^_, _g 1993, j[l[ “]igj_hm[l” i `[]ni ^_ hãi n_l mc^i chn_al[^[ 

nesse programa de formação internacional, frequentou um curso de 2 meses no Centro Internacional para 

o Estudo da Preservação e Restauro de Bens Culturais (ICCROM). Clara enuncia pormenorizadamente os 

nínofim _ ^ol[çãi ^_ ][^[ gó^ofi ^_mn_ ]olmi, ^_mn[][h^i i cgj[]ni ^im gó^ofim ^_ “conservação oriental 

e ocidental” ko_ “transformaram bastante a nossa actuação aqui”.  

Em 1989, com a abertura da Escola Superior de Conservação e Restauro, colaborou com a escola, 

enquanto monitora teórico-prática pois já tinha quatro anos de experiência. Esta experiência foi muito 

enriquecedora, salientando as experiências que fazia com os seus alunos, o que nos remete para o forte 

carácter prático dos seus módulos. Na criação do programa curricular desse curso, recorda ter participado 

em algumas reuniões, em representação da instituição onde trabalha, e ter tido alguma influência na 

formulação de acesso a um tronco comum a todas as especialidades. O curso conferia o grau de 

bacharelato e era constituído por quatro anos, os dois primeiros de tronco comum. Mas, para Clara, 

deveriam ter introduzido a opção pela especialidade logo no final do primeiro ano. O Decreto-lei que criou o 

curso definiu também o reconhecimento automático a bacharelato para os profissionais com a formação e 

_rj_lcêh]c[ ^[ Cf[l[, “como o nosso curso era maior que esse e já tínhamos estado acima do bacharelato, 

e já tínhamos estado naquela carreira específica e já tínhamos experiência e outros cursos” – explica. Na 

altura, planeavam iniciar um curso de estudos superiores especializados, que teria a duração de dois anos, 

mas ficou sem efeito pois o curso nunca teve lugar. Ainda tentou depois obter equivalência a este nível, 

g[m “disseram que não nos podiam avaliar por um curso que nem existia. Portanto não tivemos‛. Não 

obstante, conseguiu internamente o reconhecimento, ficando integrada na carreira com nível de 

licenciatura. Como veremos ao longo da sua narrativa, a questão do não reconhecimento da qualificação 

obtida (única edição de um curso anteriormente inexistente e que foi posteriormente criado com um 

currículo muito diferente), gerou vários entraves ao longo da sua trajectória profissional. 
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Em 1998, a Escola Superior de Conservação e Restauro encerrou e o curso abriu na Universidade Nova. A 

equipa que ministrava alguns módulos na escola não foi convidada a colaborar enquanto docente deste 

hipi jlial[g[, jicm [ ohcp_lmc^[^_ hãi jl_n_h^c[ “dar importância a cursos que não tivessem a chancela 

da Nova”. Cf[l[ n_hnio chal_mm[l hi ]olmi ^_ ]igjf_g_hni ^_ \[]b[l_f[ni j[l[ [ i\n_hçãi “`ilg[f” ^[ 

licenciatura, mas mais uma vez não viu [ mo[ `ilg[çãi l_]ihb_]c^[, “não nos aceitaram, não 

consideravam este curso” – lamenta. Clara considera que nestes primeiros anos de transição, a 

Uhcp_lmc^[^_ [mmogco “uma posição arrogante em relação aos bacharelatos”. Plimm_ao_, m[fc_hn[h^i og[ 

clara contradição existente, pois apesar de não reconhecer a formação destes primeiros técnicos com 

b[\cfcn[çãi [ híp_f h[]cih[f, [ ohcp_lmc^[^_ m_gjl_ j_^co [jici h[ “supervisão dos alunos, nos estágios 

finais e também nas cadeiras de projectos que havia no quarto ano” - refere, ironicamente. Apesar desta 

incompatibilidade com a instituição académica, Clara continuou sempre a dar formação a estes alunos. 

Gimn[p[ ^_mn_ ^_m[`ci _ jil cmmi m_gjl_ im [do^io, “embora não nos reconhecessem como supervisores, 

seriamos co-orientadores” – acrescenta.  

Num esforço de rememoração de factos e dados marcantes, ao longo da nossa conversa evoca episódios 

num constante vai e vem da sua trajectória, narrando uma experiência bastante diversificada e assumindo 

uma posição interventiva na área. Publicou alguns artigos sobre a carreira, nos boletins da Associação 

profissional; ministrou aulas a alunos de um curso promovido pela Biblioteca Nacional; orientou estagiários 

^i Emn[^i “que já trabalhavam e que queriam actualizar os seus conhecimentos, sem que isso desse 

créditos”; ]if[\ilio h[ ^_`chcçãi f_a[f ^[ D_]l_ni-L_c 140/2009 ko_ “define que os trabalhos em património 

classificado têm de ser efectuado por técnicos com 5 anos de experiência e 5 anos de formação 

académica”. Cihnlc\oco _ piveu a mudança da profissão, até porque, como afirma no final da nossa 

]ihp_lm[, “Já há 30 anos que estou cá”. 

Motivação e vocação profissional 

Ao candidatar-m_ [i ]olmi ^i Ihmncnoni, [ mo[ jlcg_cl[ ijçãi _l[ [ jchnol[, “mas eram 7 cães a um osso” _ 

acabou jil `c][l h[ ál_[ ^i j[j_f, [ mo[ m_aoh^[ ijçãi, m_h^i _mn[ [ l_al[ j[l[ “quem queria continuar 

claro”. Cf[l[ l_g[n[ _mn_ jihni ^_ pcl[a_g ]ig i m_aochn_ ^_m`_]bi “E pronto, na altura não gostei, mas 

agora gosto muito”. Aj_m[l ^[ _mj_]c[fc^[^_ hãi ]ill_mjonder a uma escolha sua, “fomos enviadas para 

esta área” ^ct-nos, faz questão de nos garantir a existência de uma motivação adquirida pela experiência 

“ao princípio tive pena de não continuar na pintura, porque até já tinha alguma experiência, mas depois 

gostei muito, e gosto muito da minha área”. 
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O foa[l ih^_ nl[\[fb[, bá ]_l][ ^_ 26 [him, _pifoco ]ig im [him, [fn_lh[h^i ^_ “non_f[” _ jimmoch^i il[ 

uma maior, ora uma menor autonomia. Clara enuncia três momentos distintos que implicaram modalidades 

de trabalho diferentes, dando-nos graduais pistas quanto ao grau de motivação suscitada por cada uma. O 

primeiro momento é descrito com satisfação, destacando o seu gosto pelo tratamento e intervenção 

jlijlc[g_hn_ ^cni “o trabalho era mais diversificado, tínhamos acções de formação para várias câmaras, 

regiões da cultura, e também tínhamos peças que vinham de todos os lados, que precisavam mesmo de 

alguns tratamentos‛. Num segundo momento, quando o trabalho esteve mais ligado aos Museus, constatou 

ko_ “as peças que existem nos Museus não têm grandes problemas e os problemas que elas têm são mais 

a nível de conservação preventiva e de acondicionamento”, jlimm_ao_ l_[fç[h^i og[ ]_ln[ ^_mgincp[çãi 

ko_ i ncji ^_ nl[\[fbi fb_ ][omio h[ [fnol[ “fomos um bocado uma oficina de montagem e de 

desmontagem de peças para ir para exposições, parecia um núcleo de apoio sem grande interesse, se não 

fosse a formação, não teria grande interesse” – narra. O terceiro momento centra-se numa fase de 

intervenção por projectos financiados que parece ser a mais interessante e desafiadora para Clara, 

“voltamos a ter trabalhos de sítios diferentes e conseguimos uma coisa que achamos boa, que foi os 

projectos do Plano Operacional da Cultura, (“) onde tivemos hipótese de tratar peças nunca antes 

tratadas, de uma complexidade maior (“) iniciou uma era de projectos em vez de ser tratamento de peças 

que nos iam chegando, pedidos pequenos” – relata. Esta foi uma oportunidade para tratar peças para as 

ko[cm hãi nchb[g “]il[a_g”, n_h^i [ jimmc\cfc^[^_ ^e recorrer a especialistas estrangeiros (ex: arte 

ilc_hn[f) “para esses ensinamentos e apoio no tratamento”. Om jlid_]nim i\lca[p[g [ og l_f[nólci _m]lcni, i 

que também foi interessante pela divulgação que permitiu. Assumindo uma postura reflexiva face ao 

desenvolvimento interno do seu próprio local de trabalho, fornece-him [ m_aochn_ míhn_m_ “Há uma evolução 

interna na forma de encarar os tratamentos de conservação e restauro, misturando uma parte de 

investigação e de tratamento propriamente dito”.  

As ‚escolas‛/currículos existentes e a relação com a realidade profissional 

Cig [ _pifoçãi ^im jlial[g[m ]ollc]of[l_m “notou-se que [os alunos] cada vez vinham menos à vontade 

com as questões práticas ligadas ao tratamento das peças, tinham menos contacto com peças” – diz-nos, 

comparando o anterior programa da Escola Superior de Conservação e Restauro, que integrava dois dias 

por semana de estágio no terceiro ano. Quando passou para a Nova foi reduzido para um dia e meio. Uma 

das maiores diferenças que Clara verifica é a actual tendência científica e de investigação do curso. Há 

novos profissionais que saem do curso sem nunca ter efectuado um estágio prático, "não têm contacto 

nenhum com peças reais, é só investigação” – realça. A promoção desta escolha de investigação é 

fomentada pelo próprio sistema académico, pois os alunos que optam por esta modalidade no estágio 
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obtêm no final melhores classificações, comparativamente aos que desenvolvem um projecto prático de 

intervenção. A Universidade Nova introduziu ainda uma nova ideia, que Clara acha bastante positiva: 

“fomentar que os alunos que estão a fazer o estágio publiquem logo os resultados do estudo em posters. 

Conforme a publicação, se é revista científica, poster, comunicação têm escala de nota. Ou seja se é numa 

revista científica já têm de 18 para cima”. A jo\fc][çãi _ j[lncfb[ ^_ l_mofn[^im j[l_]_-lhe ser uma 

hipc^[^_ cgjiln[hn_, jilég, i cgj[]ni ^cl_]ni him l_mofn[^im ^i _mnáaci ji^_ m_l “enganoso”, jilko_ i 

que é exigido é que seja aceite para publicação, mas há casos com necessárias revisões que nunca 

chegam a ser publicados, porque o aluno acaba por não submeter o artigo, mas já tem a nota atribuída.  

Comparativamente com os estudantes ^[ Nip[, “as pessoas que vêm de Tomar têm mais prática, (“) têm 

logo desde o primeiro ano. Vêm mais preparadas (“) em história de arte não têm tão boa [os alunos da 

Nova], os de Tomar neste caso, por exemplo, têm melhor” – diferencia. Porém, na opinião de Clara, após 

alguma experiência decorrente da inserção no mercado, os alunos da Nova acabam por ser excelentes 

jli`cmmcih[cm, jilko_ “têm uma formação muito boa em termos de ciências exactas‛ – _rjfc][. “São 

características diferentes” – conclui. 

Clara menciona ainda a Universidade Católica do Porto, com um programa em Conservação e Restauro 

l_]ihb_]c^i j_f[ [mmi]c[çãi jli`cmmcih[f, g[m ]ig og f_ko_ l_^otc^i ^_ _mj_]c[fc^[^_m “não tem papel, 

tem pintura, escultura e pintura mural” – enuncia.  

Clara já alertou diversas vezes a Associação Profissional para a proliferação de cursos, pois considera que 

hãi ^_p_lc[g _rcmncl ]olmim “abaixo do nível superior”, g[m _mn[ mcno[çãi ]ill_mjih^_ [ og[ _mnlonol[ 

hierárquica que sempre existiu (três níveis; o artífice, os técnicos auxiliares, e os técnicos). Na Europa, isso 

não acontece. Clara explica-nos que já elaborou tabelas comparativas e que guarda, em arquivo, 

documentos que comprovam a exigência de formação de nível superior nos outros países. Há uns anos, 

pertenceu à confederação europeia de conservadores-restauradores (ECCO), onde tinb[ “o pelouro da 

formação”, n_h^i `_cni chkoélcnim mi\l_ _mn[ g_mg[ ko_mnãi. “Sempre fui contra esse ensino a nível abaixo 

do superior e contra a proliferação de cursos que com Bolonha parecem ter aumentado” – diz-nos. Em 

Portugal existem três escolas reconhecidas pela Associação, um número muito elevado comparando 

proporcionalmente com o número de escolas noutros países (A Dinamarca e a Finlândia têm uma escola; A 

Fl[hç[ n_g ko[nli), “a quantidade de pessoas que saem, sobretudo de Tomar, é impressionante” – conta-

nos. Desde 1989, calcula-m_ ko_ “já estamos em mil e bastantes técnicos” – acrescenta. 

A inserção profissional dos novos profissionais 
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A área está actualmente saturada, a inserção de novos profissionais complica-m_, _ `l_ko_hn_g_hn_ “os 

pais não sabem, quando os metem nestes cursos, as dificuldades que depois vão passar‛. 

O exercício da profissão e a actual situação do mercado 

“O mercado não comporta” – declara-him. F[]_ [ _mn[ l_[fc^[^_, gocnim jli`cmmcih[cm “acabam por desistir 

e ir para outros cursos ou trabalhar noutra coisa completamente diferente, porque não conseguem 

encontrar trabalho” – conta-him. Cf[l[ hãi []l_^cn[ h[ “lei do mercado”, i []no[f húg_li ^_ j_mmi[m 

`ilg[^[m “não é bom, não é saudável, não é o sistema” – confidencia. 

Clara tem g[cm ]ihn[]ni ]ig im jli`cmmcih[cm ^[ ál_[ ^i j[j_f ko_ “é uma das que tem mais saída, por 

causa dos arquivos e bibliotecas que existem no país”. Cihb_]_ og goh^i “relativamente pequeno de 

conservadores-restauradores a trabalhar”, g[m []b[ ko_ m_ [m j_mmi[s estiverem dispostas a sair dos 

centros urbanos, podem conseguir encontrar trabalho. Enuncia-nos diversos organismos e o número de 

técnicos a trabalhar em cada um, destacando alguns casos de profissionais que estiveram durante algum 

período a recibo verdes ou com actividades paralelas (ex: trabalhos de encadernação), que permitem 

“sobreviver”. Am mcno[çõ_m jl_]álc[m ^_ nl[\[fbi h_mn[ ál_[ mãi ]igohm _ Cf[l[ `[t ko_mnãi ^_ [m ^_mn[][l, 

seja no sector público ou privado, referindo ainda casos de profissionaim ko_ “montaram um ateliê e que 

conseguem sobreviver porque não vivem só daquilo e têm algum dinheiro ou estão casados” - acrescenta. 

“Enfim não é fácil” – conclui.  

A representação social da profissão evoluiu desde o tempo em que acabou o curso, mas lamenta algumas 

]ih]_jçõ_m _ll[^[m [ch^[ _rcmn_hn_m, “ainda há muita gente, que achava e que acha, que éramos artistas. 

Ainda é uma ideia que hoje em dia se tem”- conta-him. “O conservador-restaurador não é artista, é um 

técnico com sensibilidade artística, poderá e deverá ter, mas não é um criador” - faz questão de explicar e 

distinguir estes papéis. Uma das repercussões positivas da proliferação dos cursos de conservação e 

l_mn[oli ]ihmcmn_ hi “maior conhecimento e divulgação‛ da profissão. Numa clara disjunção entre passado 

_ jl_m_hn_, mchóhcgi ^_ og aloji jli`cmmcih[f gocni `_]b[^i io [\_lni, ^_mn[][ og[ _pifoçãi “há medida 

que se desenvolvem novos produtos, técnicas e metodologias”, og[ ál_[ ko_ _l[ [hn_m “fechada, pouco 

transparente, com medo de divulgar” é bid_ og[ ál_[ ]ig “muito maior divulgação, do que é feito”. Cf[l[ 

chn_alio [ jli`cmmãi hog[ `[m_ _g ko_ i [hn_lcil _mjílcni _l[ pca_hn_, _ ko_ “talvez se gerasse e se 

transmitisse também no meio dos profissionais” – confidencia, remetendo-nos para o seu próprio processo 

^_ mi]c[fct[çãi. N[ [fnol[, “não havia como há agora na Universidade Nova este espírito de fomentar a 

divulgação e isso é um contributo muito grande”. R_g_n_-nos para a possível existência anterior de uma 
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^cpofa[çãi “[j[l_hn_”, jicm [ jlijómcni ^[ []no[fc^[^_, [`clg[ ko_ “a divulgação obviamente não pode ser 

só superficial, tem de ser mesmo concreta e ao pormenor”. 

A Associação Profissional 

Clara pertence à Associação Profissional e participa activamente desde 1998. Pilég, ]ihmc^_l[ ko_ “o 

espírito associativo das pessoas não é muito grande‛, comparado com o existente em países com esta 

nl[^cçãi, ]igi [ Ihaf[n_ll[ io Emn[^im Uhc^im. “É uma associação pequena, que não consegue cativar um 

número significativo de pessoas, no dito universo de mil pessoas, temos cerca de 200 pessoas” – manifesta 

com algum lamento. O trabalho é voluntário e como tem uma pequena dimensão não é possível ter alguém 

“ko_ m_ ^_^cko_ àkocfi [ n_gji chn_cli”, _ jil cmmi [m “coisas são lentas”, _ “hão é fácil” – assegura-nom. “O 

que lhe falta é, sobretudo, ter mais pessoas‛ – explica-nos. Esta situação não é fácil de ultrapassar dado 

alguns conflitos passados, nomeadamente com a Escola de Tomar, gerados com base numa crítica 

apontada pela associação ao seu sistema de ensino. Criou-se uma condição de acesso aos profissionais 

que consiste no registo de uma única especialização, o que é um factor condicionante, por exemplo, para 

im jli`cmmcih[cm `ilg[^im _g Tig[l, ]ig “uma ambivalência de conhecimentos e de competências”, 

basead[ h[ jifínc][ ^i [hn_lcil ^cl_]nil ^i jifcné]hc]i. Emn[ ][om[ hãi é fch_[l, jicm [né _rcmn_g “bastantes 

sócios de Tomar hoje em dia”. A Ammi]c[çãi é alvo de algumas críticas por parte de pessoas que acham 

ko_ [ “ARP podia fazer mais do que faz”- conta-nos. Um dos argumentos mais evidentes é a 

^_m[]no[fct[çãi ^i W_\mcn_, ko_ hãi chn_al[ [faohm _p_hnim l_[fct[^im l_]_hn_, “a culpa também é nossa, 

não divulgamos o que fazemos ou tudo o que fazemos” – admite. Clara justifica esta situação com a já 

referida falta de espírito associativo. As críticas apontadas, conflitos existentes e constrangimentos de 

acesso à associação levantam uma questão pertinente: a associação representa efectivamente todos os 

indivíduos que pertencem a este grupo profissional ou apenas um determinado segmento? 

Após a enunciação de situações menos positivas, Clara `[t ko_mnãi ^_ ^_mn[][l [faohm “trunfos” ^[ 

[mmi]c[çãi, ]igi é i ][mi ^[ l_pcmn[ “Cihm_lp[l P[nlcgóhci”, og[ l_pcmn[ ]ig ko[fc^[^_ l_]ihb_]c^[ 

internacionalmente, com uma comissão científica composta, maioritariamente, por doutorados no 

_mnl[ha_cli. P[l[ [fég ^_ chn_al[l i Cihm_fbi N[]cih[f ^[ Cofnol[, “o que outras associações com mais 

pessoas e mais activas não têm” – sublinha, também está envolvida no Congresso Internacional do Comité 

de Conservação do Conselho Internacional dos Museus (ICOM-CC) que terá lugar este ano. Em Portugal, 

existe uma única associação, i ko_ é og jihni jimcncpi, “em Espanha, por exemplo, quase em cada região 

têm uma associação dos profissionais de conservação e restauro e aí os esforços diluem-se mais” – 

explica-nos. Clara mostra-se expectante e optimista quanto ao desenvolvimento futuro da associação 
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“espero que continue a ser uma única associação e que venha a crescer, que as pessoas percebam que 

precisam de apostar para ela ser mais forte, tornar-se sócios e dar o benefício da dúvida e fazer com que a 

associação tenha mais meios para se actualizar e divulgar, tendo um papel mais activo”- diz-nos, confiante. 

 

4.1.4 Bernardo – Um “agitador” que actua em prole da mudança 

Situação actual 

Bernardo tem cerca de 35 anos e desde que finalizou o curso de Bacharelato, trabalhou por projectos, 

tendo criado um ateliê próprio, em 2003. Manteve paralelamente uma intensa actividade associativa e 

colaborou em diversos encontros e artigos científicos. Conciliou o seu primeiro trabalho com um 

complemento académico que lhe permitiu obter a Licenciatura, estando actualmente a terminar um 

Mestrado em Conservação e Restauro.  

 

Percurso biográfico (formativo e profissional) 

Bernardo tirou um bacharelato em Conservação e Restauro na antiga Escola Superior de Conservação e 

Restauro, tendo sido integrado na Universidade Nova durante a formação, devido à extinção da antiga 

Escola. Este bacharelato era de 4 anos e frequentou-os na Escola, mas oficialmente o certificado foi 

atribuído pela Nova. Nesta altura, os cursos eram essencialmente bacharelato, passando para Licenciatura 

no mesmo momento em diversos países, tais como a Itália. Foi neste período de transição que os alunos 

da Escola forag nl[hm`_lc^im j[l[ og ]olmi ]lc[^i h[ Uhcp_lmc^[^_ Nip[. El[ og []_mmi ^cl_]ni, “sem 

admissões” _ “quando o último acabou o curso, aquele curso deixou de existir e passou só a haver 

licenciatura”. B_lh[l^i ]ig_çio [ `[t_l [ Lc]_h]c[nol[ _ j[l[f_f[g_hn_ ]imeçou a trabalhar.   

Bernardo revê a formação frequentada na antiga Escola Superior de Conservação e Restauro como uma 

mais-p[fc[ hi m_o j_l]olmi, “A nossa escola era excelente (“) em termos da Europa era das melhores. Era 

muito boa („) O corpo docente era excelente, eram os melhores que havia em Portugal, a ética também‛. 

L[g_hn[ [ mo[ _rnchçãi jil `[fn[ ^_ p_l\[m, “ali não havia meios para se passar para licenciatura”, 

explicando esta esta situação pela pertença a uma dupla tutela, Ministério da Cultura e Ministério da 

Educação e não a uma instituição académica que teria assegurado a sua continuidade. Uma das mais-

valias que salienta neste currículo era a sua componente prática, com aulas em laboratório de diversas 
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instituições, com a proximidade com o Insncnoni Jimé ^_ Fcao_cl_^i, ]ig ko_g m_ ^cpc^c[ i _^c`í]ci, “as 

peças eram do Museu Nacional de Arte Antiga, era um luxo!‛ – reforça. O facto de ter um número reduzido 

^_ [fohim jil [hi, “15 pessoas, alunos todos com gosto”, j_lgcnc[ ]ihnilh[l ko[fko_l ]ih^icionamento.  

Na Universidade Nova, aproveitou para direccionar os seus estudos para o laboratório, tendo em conta que 

já detinha uma elevada experiência técnica do bacharelato, enriquecendo assim a sua formação. Neste 

período de complemento da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, que conferia o 

al[o ^_ Lc]_h]c[nol[, “f_pio” ]ig “as químicas todas, as matemáticas, as bioquímicas, as histórias”, “foi um 

complemento muito seco, porque todas as cadeiras de conservação e restauro já as tínhamos tido, era 

pura teoria” – explica-nos. Neste período, conciliou trabalhos de conservação e restauro, deslocado da 

]c^[^_ ^_ Lcm\i[, ]ig im _mno^im i ko_ `_t ]ig ko_ ^_gil[mm_ “muito tempo a fazer a licenciatura”. 

“Quando é um trabalho que gostamos e estamos no início, conciliar com matemáticas e químicas, foi muito 

complicado. Mas lá fiz” – ]ih]foc. “Custou um bocado” – conta-nos explicando as constantes deslocações 

_hnl_ ]c^[^_m _ “em horários terríveis”, m_h^i ko_, no fim, já cada colega tinha uma cadeira diferente para 

fazer.  

Recordando o momento inicial de integração académica de alunos com um perfil profissional já delineado, 

[`clg[ ko_ h[ [fnol[ hãi `il[g “muito bem recebidos, houve muitos colegas a desistir, alguns deles foram 

tirar curso para Tomar ou para o estrangeiro” – conta-nos, para em seguida explicar mais 

jilg_hilct[^[g_hn_ [m ^c`c]of^[^_m [mmi]c[^[m [ _mn[ chm_lçãi hog[ “hip[ _m]if[”, “sentiu-se que não 

estávamos no espírito de raiz do curso. Ali estavam a formar um determinado perfil, nós entramos a meio já 

com uma formação anterior, não estávamos a responder ao que eles queriam. Era legítimo o pensamento, 

agora o tratamento..‛. Porém, esta situação não foi determinante no prosseguimento do programa, pois 

[`clg[ “Mas não há nada que não se supere” _ m[fc_hn[ [ mo[ j_lm_p_l[hç[ “quando começo uma coisa 

não saio, não desisto”. N[ [fnol[ hãi `ic `á]cf p_l ko_ im m_om ]if_a[m j[lnc[g j[l[ i _mnl[ha_cli ncl[l 

]olmim _ ko[h^i pifn[l[g dá nchb[g n_lgch[^i _ _f_ [ch^[ hãi, “isso custou-me” – confidencia-nos. Com a 

transição para Bolonha, a Universidade avisou-o de que teria que terminar naquele ano, e como lhe 

`[fn[p[g 3 ][^_cl[m `_t og _m`ilçi g[cil, “não ia deixar perder tudo o que tinha investido” – afirma 

assertivo. Chegou a vir todas as semanam [ Lcm\i[ “para vir fazer uma cadeira, foi muito complicado” – 

relata-nos. 

Terminado este difícil período e passados alguns anos, Bernardo decidiu recentemente voltar a estudar e 

ncl[l i M_mnl[^i ]ig pcmn[ [ “adaptar os estudos a Bolonha”. Ug[ p_t g[cm, _stá a orientar esta etapa do 

j_l]olmi j[l[ “aprender a parte laboratorial”. Considera que no bacharelato tinha essencialmente teoria 
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mi\l_ i nl[\[fbi ^_ f[\il[nólci _ [koc é g_mgi “prática pura” _ “não há nada como mexer nos aparelhos 

para assimilar as informações” - afirma assertivo.  

A primo inserção (Alves, 2007) foi por concurso (enquanto independente), tratando peças de elevado valor 

patrimonial, considera que “correu muito bem”. Ehnl_n[hni, biop_ g[cm ]ih]olmim, “uns ganhei outros não, 

mas é mesmo assim” ^ct-nos com naturalidade. Bernardo descreve-nos uma cuidada preparação pessoal, 

antes e durante a intervenção, para conhecer em profundidade a história da obra ou monumento, para 

comunicar com as pessoas, trabalhando muito para além dos tratamentos. Acredita que esta foi uma das 

razões que fez com que os tratamentos resultassem tão bem. Destaca a responsabilidade que assumiu e a 

ijilnohc^[^_ ko_ fb_ `ic ]ih]_^c^[ “foram das obras mais importantes e tão cedo não terei obras tão 

importantes”. R_nigio l_]_ntemente este primeiro estudo e trabalho de restauro para o seu mestrado. 

Emn[ ijçãi “foi um caminho natural” _ [ail[ ^_m_hpifp_ og[ hip[ p[fêh]c[ `[]_ à j_mkocm[ chc]c[fg_hn_ 

`_cn[, jli]ol[ “enquadrar aquele conhecimento agora num meio académico, já não é estudar só sozinho” – 

[`clg[. Ajlip_cnio no^i i ko_ _mno^io _ ko_ ]ihncho[ [ _mno^[l, “de forma mais sólida”, ]ihmifc^io [ j[ln_ 

bcmnólc][ ^i nl[\[fbi _ h[ j[ln_ g[n_lc[f l_]ill_ [im g_cim ^[ `[]of^[^_, jicm “sozinho não teria 

conseguido”. B_lh[l^i mio\_ conciliar motivações, estabelecendo uma relação entre a sua importante 

experiência profissional e as suas metas académicas, retomando um trabalho de pesquisa já iniciado. 

Avalia o estudo para o Mestrado definindo-i ]igi “um estudo reduzido”, chn_al[^i hog plano adaptado 

j[l[ fc]_h]c[^im, ^_m[jlip[ _mn[ g_^c^[ [j_m[l ^_ n_l chn_al[^i _mn_ jf[hi, [`clg[h^i “Eu até acho que 

não devíamos estar a fazer, mas pronto”. Cig _mn[ l_`ilg[ [][^égc][, ]ihmc^_l[ ko_ “de aqui a dez anos, 

tanto faz ter tirado antes ou depois de Bolonha e toda a gente é Mestre”, diz-nos em tom crítico. Entrou 

^_hnli ^i mcmn_g[ _ _h][lio _mn[ jimmc\cfc^[^_ ]igi og “ijilnohc^[^_”, l_[fç[h^i [faohm \_h_`í]cim ^_mn_ 

estudo concreto que acredita ser útil no futuro.  

Bernardo tem um ateliê montado e divulgado na internet, sendo que faz questão de relembrar que na área 

da conservação e restauro, as obras só são confiadas ao profissional se se sentir segurança no seu 

nl[\[fbi, “não se chama um conservador-restaurador com muita facilidade (“) Nenhum particular dá uma 

peça para restauro sem referências, até porque em termos sentimentais há peças de família, ou são 

compradas e valem dinheiro, e as pessoas têm estima pelas peças.”- afiança-nos. Faculta os seus 

contactos online e recebe frequentemente pedidos de informação, referindo ainda a importância das 

l_]ig_h^[çõ_m _ ^[ jo\fc]c^[^_. Colcim[g_hn_, [^gcn_ n_l “conseguido contrariar essa regra” _ gocn[ 

gente contacta-o sem referência. Bernardo dedica grande parte do seu tempo a investir na sua formação, 

[mmcmn_ [ hog_lim[m ]ih`_lêh]c[m, pcmcn[ m_g[h[fg_hn_ gom_om, _ ^_mn[][ [ mo[ “\[a[a_g” ko_ fb_ nl[t 

og[ _rj_lcêh]c[ _ og p[mni ]ihb_]cg_hni ^[m i\l[m. B_lh[l^i ]ihm_aoco “][m[l” o seu trabalho com os 
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tempos de lazer cultural. No seu discurso, salienta o contributo profissional do seu interesse pessoal e da 

sua dedicação para as ko_mnõ_m ^i j[nlcgóhci _ ^[ ]ofnol[ “é um trabalho de muitos anos a acompanhar 

os museus”.  

Motivação e vocação profissional 

À questão de partida colocada, Bernardo responde imediatamente que ser conservador-restaurador “neste 

momento é uma desilusão monstra, tendo em conta todo o investimento pessoal que está para trás, a 

perspectiva não é a melhor e já tivemos momentos bons, ou pelo menos melhores e tende a piorar”. 

Bernardo manifesta a sua decepção e sintetiza-nos o seu itinerário, face a um cenário profissional 

(presente e futuro) que não é dos mais favoráveis, que obrigou, possivelmente a um processo de 

reconfiguração da sua representação inicial da profissão, emergente na etapa de socialização e inserção 

no mercado de trabalho. A actual desilusão advém do panorama do mercado e das dificuldades que o 

profissional enfrenta, apesar ^[ mo[ gincp[çãi io pi][çãi “a pessoa escolhe o que acha que sabe fazer, 

mas os próximos anos vão ser complicados, porque não há dinheiro” - garante-nos. 

Para Bernardo, a conservação e restauro em Portugal está ao nível da conservação e restauro na Europa. 

Retrospectivamente, assegura-him ko_ hi j[mm[^i “em alguns pontos até estivemos à frente”, 

expressando ainda og \[f[hçi jimcncpi ^i jl_m_hn_ “O que se faz cá, às vezes, até está à frente, enfim 

pelo menos a par está”. “Portugal foi um dos primeiros países a ter um instituto de raiz” – conta-nos, com 

orgulho. Porém, lamenta a actual situação desse instituto. Referindo-se possivelmente ao seu discurso 

junto de elementos externos ao grupo profissional, Bernardo reconhece que continua a elogiar o trabalho 

desenvolvido por esta instituição de referência, [ “dizer que sim”, g_mgi m[\_h^i ko_ “está uma desgraça 

autêntica. E têm a experiência de 40 anos”.  

Voltando ao mote inicial da conversa, para Bernardo ser conservador-restaurador "é ter acesso a 

informação que mais ninguém tem, nós vemos as peças em todas as perspectivas” – explica-nos. Valoriza 

e distingue o seu papel dos restantes profissionais, destacando a importância e a especificidade dos 

conhecimentos detidos pelo conservador-restaurador []_l][ ^[ i\l[, [`clg[h^i “O historiador vê uma 

escultura cá de baixo, no retábulo, nós não, agarramos na peça e trazemo-la cá para baixo. E depois 

vemos a peça de todas as perspectivas, as marcas, as técnicas de execução, tudo isso. Há altura em que 

vemos coisas que até contradizem o que dizem os historiadores, e por isso vale a pena estudar mais estas 

peças e claro divulgar”.  
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As ‚escolas‛/currículos existentes e a relação com a realidade profissional 

A Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova é referida com um pólo de referência, com 

“condições excelentes (“) um campus universitário que cada vez está melhor e tem lá tudo‛. Manifesta 

og[ jimnol[ ]línc][ `[]_ à []no[f ilc_hn[çãi ^i jlial[g[ ^_mn[ `[]of^[^_, “neste momento, viraram muito o 

curso para laboratório, para a investigação. Obrigar toda a gente a enveredar por aquele caminho poderá 

ser excessivo, mas estão a fazer um trabalho excelente a nível europeu, isso estão”. A jligiçãi ^[ 

vertente de investigação faz com que alguns estudantes terminem “com falhas noutros campos, isso é um 

facto”, mcno[çãi ko_ ^c`_l_h]c[ ^i m_o j_l`cf, ^[^i ko_ dá nchb[ [ “experiência técnica do bacharelato, todos 

os meus estudos foram direccionados para o laboratório, em que eu aproveitava para enriquecer a minha 

formação” – explica-nos.  

A inserção profissional dos novos profissionais 

De acordo com a informação que Bernardo nos revela, o percurso evolutivo da formação, inicialmente 

institucional e depois académica, com uma abertura gradual de cursos superiores em diversas regiões do 

país gerou algumas dificuldades nos processos de socialização, mais concretamente na integração de 

novos profissionais, jil j[ln_ ^im jli`cmmcih[cm ^[ a_l[çãi [hn_lcil, “esta evolução da profissão num curto 

espaço de tempo também cria aqui uns certos grupos, gerações que por vezes os mais antigos não 

recebem bem os mais novos, os mais novos não compreendem bem os mais velhos” – conta-nos, 

m[fc_hn[h^i ko_ _mn[ é og[ l_[fc^[^_ ko_ m_ “sente cada vez mais”. Emn[\_f_]_ og[ ]f[l[ ^cmdohçãi him 

j_l`cm ^im jli`cmmcih[cm, c^_hnc`c][h^i ^o[m a_l[çõ_m: im “g[cm p_fbim” ko_ “não gostam de ser 

ultrapassados‛ e im “g[cm hipim” ko_ ‚não gostam de ser passados para trás e não reconhecidos‛. Em 

mcno[çõ_m g[cm ]igjfc][^[m, [ ^c`í]cf l_f[çãi _hnl_ _mn[m ^o[m a_l[çõ_m `c][ [ch^[ g[cm _pc^_hn_ jicm “cada 

um se agarra dos seus trunfos” – diz-nos. Esta separação entre perfis cresce à medida que a qualificação 

[og_hn[ _ [ch^[ g[cm ]ig [ _rcmnêh]c[ ^_ ][mim ^_ jli`cmmcih[cm ko_ `c][g “estagnados nos direitos 

adquiridos de há 20 ou 30 anos”.  

Am `ilg[çõ_m g[cm l_]_hn_m ^im hipim jli`cmmcih[cm a_l[l[g “perfis diferentes” – afirma, para de seguida 

l_mao[l^[l ko[fko_l ijchcãi ]igj[l[ncp[ “eu estou mais ligado à Nova e por isso é injusto falar das 

restantes, eu não tenho bem uma visão, não tenho muito contacto directo e presencial com as outras. Não 

posso comparar os perfis” – assume. Bernardo já trabalhou com pessoas de Tomar, mas prefere centrar-se 

hi j_l`cf ^i ^cjfig[^i ^[ Uhcp_lmc^[^_ Nip[, ^_m]l_p_h^i i j_l`cf ^[ m_aochn_ `ilg[ “um perfil muito mais 

científico, e voltados para as ciências, com publicação de artigos e ida a conferências, a nível internacional 
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e ao mais alto nível. (“) têm uma nova componente, que é saber falar em público”. Emn[ ]igj_nêh]c[ ^[ 

comunicação em público introduzida no currículo da Universidade Nova é essencial na opinião de 

Bernardo, e permite que hod_ im m_om [fohim `[ç[g [jl_m_hn[çõ_m “na maior das calmas, são preparados 

desde o primeiro ano”. Pil []l_^cn[l ko_ “cada vez estão melhor preparados [os alunos da Nova]‛ é que 

]ihnchoio “a complementar a vida profissional com o seguimento dos estudos”. B_rnardo destaca o facto 

^_ _mn[ n_l mc^i og[ ijçãi j_mmi[f “podia ter ficado com o bacharelato, que era muitíssimo bom e que 

continua a ser a base da minha formação‛.   

A jli`cmmãi n_g ][^[ p_t g[cm ^ionil[^im, “temos cada vez mais técnicos de topo, o que contribui e ajuda 

muito para o reconhecimento da profissão‛ – afirma, com recurso ao sujeito nós, colectivo profissional. Já 

anteriormente, independentemente do grau detido (maioria eram bacharéis) faz questão de salientar que o 

respeito pela profissão sempre existiu. Justifica o aumento da credibilidade com o aumento da qualificação 

^_ \[]b[l_f[ni j[l[ fc]_h]c[nol[, _f_p[h^i [ jli`cmmãi [ og _mn[noni _ ^cjfig[ g[cm a_h_l[fct[^i, “a 

formação tem sempre muito peso, os outros eram quase todos licenciados, já na altura. O contacto era 

sempre inferior. Com a licenciatura, mesmo assim continuávamos a ser muito novos. Com o mestrado e 

com os doutoramentos, acho que foi decisivo” – aduz-nos.  

O exercício da profissão e a actual situação do mercado 

O exercício da profissão revela-se difícil, pois, no actual mercado, “a perspectiva não é a melhor e já 

tivemos momentos bons, ou pelo menos melhores e tende a piorar (“) os próximos anos vão ser 

complicados porque não há dinheiro, a cultura já está em crise há muitos anos” – resume com convicção. 

Considerando a existência de uma elevada taxa de abandono da profissão, menciona casos extremos de 

[\[h^ihi jil j[ln_ ^_ jli`cmmcih[cm ]ig og[ p[mn[ _rj_lcêh]c[ “com 20 anos de carreira (“) alguns dos 

melhores”. F[]_ [ _mn_ ]_hálci, i jli`cmmcih[f ^cmjõ_ ^_ jio]im [fn_lh[ncp[m “a pessoa sacrifica a vida 

pessoal, a família, o carro a casa, ou começa a fazer trabalhos menos éticos” – conclui. Bernardo faz 

ko_mnãi ^_ m[fc_hn[l [ cgjilnâh]c[ ko_ [nlc\oc à énc][ ^[ jli`cmmãi ko_ “tem de ser cumprida” _ ko_ h_mn_ 

][mi ^cmjõ_ ^_ [faog[ “margem” h[ []çãi, g[m gocni “restrita”. Jomnc`c][ [ _rcmnêh]c[ ^i [j[l_]cg_hni ^_ 

“casos de conduta discutível dentro dos conservadores-restauradores” ^_]ill_hn_ ^i []no[f j[hil[g[ do 

mercado. Nos organismos do Estado, as carreiras e os concursos estão congelados, o que gera uma 

situação difícil, consideran^i ko_ “estamos muito dependentes do estado” - recurso ao sujeito nós, 

colectivo profissional-, “os particulares retraem-se, já não têm dinheiro”. P[l[ [fém destas situações, existe 

[ch^[ “a concorrência desleal dos milhares de profissionais sem qualquer tipo de formação, isso é um 

grande problema, porque não há fiscalização” – explica. Para Bernardo, apenas se pode auto-denominar 
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conservador-restaurador “aquele que tem um curso superior de conservação e restauro, ponto” – 

[]l_m]_hn[ ^_ `ilg[ jl[agánc][ _ ][n_aólc][, _ jlimm_ao_ “pela legislação nacional, só podem encabeçar 

trabalhos de tratamento de bens culturais classificados ou em vias de classificação, técnicos com um curso 

superior de cinco anos e cinco anos de experiência numa área determinada”. A híp_f h[]cih[f _mn[ 

regulamentação está definida desde 2009
54

, mas a nível europeu as orientações já vão neste sentido desde 

2001. Com a criação de programas d_ híp_f moj_lcil, _rcmn_hn_m ^_m^_ 1989, ^_p_lc[ n_l b[pc^i “uma 

viragem, e esta viragem cultural não aconteceu” – afirma-nos. Para Bernardo, continuam a coexistir no 

g_l][^i “muitos cursos e muitos curiosos”, m_g b[\cfcn[çãi [][^égc][ _ ko_ ]ihmnli_g og ]urrículo com 

l_`_lêh]c[m ^_ j_ç[m cgjiln[hn_m ko_ fb_m ^ãi og[ ]_ln[ ]l_^c\cfc^[^_ _ ko_ “baralham muito os clientes”. 

A adjudicação de obras de referência, traz-fb_m og[ “certa legitimação”. Plimm_ao_ g_h]cih[h^i ][mim 

flagrantes de Museus, sob a tutela do próprio IMC, que não integram ainda conservadores-restauradores, o 

que significa que os trabalhos continuam a ser entregues a profissionais externos ou a internos sem a 

respectiva habilitação, como é o caso do Palácio Nacional da Ajuda, do Museu Nacional dos Coches, 

Museu Nacional do Traje e Museu Nacional do Teatro. Paralelamente, faz questão de salientar os 

numerosos museus ]ig “excelentes divisões, com excelentes conservadores-restauradores” que aplicam 

og[ “regra tão básica” _ ko_ “poderia ser generalizada”, n[cm ]igi: o Museu de Arqueologia; o Museu de 

Etnografia; o Museu de Conímbriga; o Museu Nacional de Arte Antiga; o Museu Nacional Machado de 

Castro. Na descrição do cenário profissional, evoca a coexistem de ^cp_lmc`c][^im ][mim: “técnicos 

superiores que não são de conservação e restauro nestes institutos, que se intitulam como conservadores-

restauradores”; “Pessoas que não são conservadoras restauradoras e têm responsabilidade na área, é 

óbvio que depois também elas chamam pessoas sem formação, para legitimar a sua própria acção”; 

jli`cmmcih[cm ko_ “dizem que têm muita experiência (“) e às vezes têm cursos técnico-profissionais por 

cima de uma licenciatura e dizem que é uma pós-graduação”- enumera em tom crítico. Este último caso, 

onde refere a prem_hç[ ^_ `[fmc^[^_ ^[ ch`ilg[çãi ]ollc]of[l, é ^_hoh]c[^i ]ig j[lnc]of[l ch^cah[çãi “Isso 

é cúmulo, mas é muito comum!‛. “A conservação e restauro está tão desorganizada e não há controlo 

nenhum” – conclui. Esta situação parece-lhe injustificável, pois acto[fg_hn_ “só não é conservador-

restaurador quem não quer ou quem não tem capacidade para isso, as universidades estão abertas, e há 

muita, há demais até” – [`clg[ ][n_ailc][g_hn_, jlimm_aoch^i ]ig [ l_`_lêh]c[ ^_mn_ “outro problema 

grave”, ko_ ]ihmcmn_ him profissionais que entraram no curso, não o terminaram e continuam a trabalhar na 

área a acumular experiência. Menciona ainda o caso de empresas que optam por recorrer a pessoal não 

ko[fc`c][^i j[l[ “pagar menos”. “Enfim, tudo isto vai deteriorando todo o meio, a profissão”, mchn_nct[ ]ig 

                                                             
54
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]ihpc]çãi, _ l_al_mm[h^i [i jihni chc]c[f ^_mn[ ]ihp_lm[, domnc`c][ i []no[f [\[h^ihi ^[ jli`cmmãi “Pronto, 

alguns dos melhores vão desistir”.  

Baseando-se na sua própria atitude face ao trabalho, Bernardo explica-nos de forma precisa a atitude dos 

profissionais que conseguem exercer e manter-m_ h_mn[ jli`cmmãi, l_`_lch^i [ h_]_mmc^[^_ ^_ “insistir 

muito, trabalhar muito para arranjar clientes. Investigar muitíssimo e apostar na ética”. “São passos muito 

curtos, muito morosos, porque qualquer passo em falso descredibiliza uma carreira completa” – faz-nos 

compreender. A intermitência, a imprevisibilidade e a “fragilidade” ^[ jli`cmmãi _mnãi jl_m_hn_m h[ 

mcmn_gánc][ [jl_m_hn[çãi [ ]ih]olmim “todos os meses, trabalhamos para o próximo mês e todos uns 

contra os outros, sendo que é muito por convite” – afiança-nos. Neste cenário de concorrência e na 

tentativa de sobrevivência profissional, vê-m_ [ch^[ ]ih`lihn[^i ]ig “a maledicência” ko_ “é uma arma tão 

entranhada no meio que tudo vale para que o outro não seja chamado, até a mentira”. Eg nig 

]igjl__hmcpi, domnc`c][ i l_]olmi [ [ncno^_m g_him ^cah[m j_f[m ^c`c]of^[^_m ko_ [m j_mmi[m _h`l_hn[g, “as 

pessoas têm despesas para pagar. Há situações muito complicadas. E pessoas mais frágeis, em termos de 

educação e formação, recorrem a caminhos e a situações de desespero”. “Tudo vale para denegrir” – 

manifesta com desagrado. Bernardo completa esta explicação, afirmando que a causa maior destas 

situações é gerada internamente pelos elementom ^i jlójlci aloji jli`cmmcih[f, jicm “o pior problema são 

os conservadores-restauradores”. A]om[ [ chél]c[ ^i jlójlci aloji jli`cmmcih[f h[m hog_lim[m ch`ilg[çõ_m 

que se publicam ou mostram nos media, onde os jornalistas recorrem a contactos de profissionais sem 

`ilg[çãi, “ninguém faz nada. ninguém esclarece os jornalistas, os jornais, não há qualquer tipo de 

reacção, até como defesa da própria profissão. Nem que seja para dizer que este senhor não tem 

formação, que é um mau exemplo” – diz-nos. Em contrapalnc^[, “quando aparece uma reportagem sobre 

um conservador-restaurador, todos os outros atacam para acabar literalmente com ele” – assegura-nos, 

fazendo referência à sua própria vivência.  

A mediatização e a pcmc\cfc^[^_ ^[ jli`cmmãi _mná j[n_hn_ h[m “imensas notícias, em que se vê que a 

conservação e restauração é gira, o conservador-restaurador tem uma posição gira, atrai curiosidade. 

Portanto, há muitos jornalistas a fazer trabalhos sobre conservação e restauro, sobre os tratamentos, sobre 

as pessoas”. B_lh[l^i g_h]cih[ clihc][g_hn_ _mn_ hipi _mn[noni ^_ jlid_]çãi ^[ jli`cmmãi, ko_ “atrai 

curiosidade”, _ f[g_hn[ [ `[fn[ ^_ lcail ch`ilg[ncpi h[ m_f_]çãi ^_ ][mim _ nl[\[fbim jil j[ln_ ^im 

dilh[fcmn[m ko_ j[mm[g og[ cg[a_g jimcncp[ io [nlc\o_g ]lé^cni [ “g[om _r_gjfim”. B_lh[l^i dá `ic 

“muitas vezes solicitado” _ m_gjl_ []_cnio, g[m _g [faohm jlial[g[m, o guião define muito concretamente 

[ g_hm[a_g [ j[mm[l, ]igi é i ][mi ^_ og[ _hnl_pcmn[ ko_ ^_o, ih^_ l_jl_m_hn[p[ “uma geração mais 

nova, em contraponto com a geração mais antiga, que ensinou”, m_hnch^i ko_ i “jc][l[g” j[l[ _hoh]c[l [m 
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^c`_l_hç[m. “E há diferenças, tudo evolui. Mas não é por eu saber mais, ou saber outras coisas, que sou 

melhor que os que me antecederam.‛ – afirma. Bernardo também foi criticado pelo seu testemunho noutras 

l_jiln[a_hm, g[m cmmi hãi i ^_gip_ ^_ ]ihncho[l [ _m]l_p_l “artigos demolidores”. “Há coisas óbvias, que 

custa ouvir e por isso é que está tudo perro” – afirma, descrevendo a realidade em que se encontra. O 

número limitado de profissionais do grupo cria uma maior interdependência e por isso Bernardo lamenta as 

posturas de ataque num cenário de concorrência intraprofissional: “Este meio é um meio muito pequeno e 

todos nos conhecemos“ Para bem e para o mal, e precisamos todos uns dos outros e por isso é 

fundamental manter boas relações. Se estamos todos numa situação muito complicada, para quê atacar-se 

uns aos anos e criticar constantemente o trabalho dos outros. Enfim, mas é assim”. 

A propósito da importância da competência do saber falar em público, Bernardo conta-nos a seguinte 

jlipi][çãi ko_ `_t hog[ l_]_hn_ ]ih`_lêh]c[: “disse que a conservação e restauro parecia um campo de 

futebol, com o relvado vazio e as bancadas cheias de treinadores a dizer mal. Porque fazer, ninguém faz 

nada mas para criticar, toda a gente critica. Mas isso é sinal de uma falta de segurança enorme e é óbvio 

que é preciso treino”. N[m l_aof[l_m [jl_m_hn[çõ_m, n_mn_gohbim him gé^c[ _ [lncaim ko_ _m]l_p_, 

Bernardo fica exposto à crítica, mais do que outros profissionais que preferem trabalhar no anonimato. 

A visibilidade do trabalho do conservador-restaurador está hoje patente, sendo que a geração actual 

beneficia dos ]if_a[m g[cm [hncaim ko_ “trabalharam muito nesse sentido”. “Neste momento a conservação 

e restauro está a assumir um papel de igualdade face às outras áreas” – assume, mencionando que é uma 

“questão cultural que demora”. Cig [ _pifoçãi ^[ jli`cmmãi _ ]ig i al[^o[f [og_hni ^[ ko[fc`icação, a 

profissão adquiriu uma nova credibilidade no meio: “As pessoas de história agora já reconhecem a 

importância dos métodos e agora até já recorrem aos nossos métodos e muitas vezes os estudos deles já 

se baseiam nos exames. Aqueles capítulos que aparecem no final dos capítulos, de exame e análise, é 

giro, está lá por curiosidade, mas muitas vezes já tem uma utilidade efectiva” – afirma com satisfação. As 

_rjimcçõ_m ]ig hú]f_im ^_ ]ihm_lp[çãi _ l_mn[oli mãi _hn_h^c^[m ]igi ch`ilg[çõ_m _mm_h]c[cm, jicm “só 

assim nos permitem entender a obra” - afirma, para em seguida mencionar os casos concretos da 

_rjimcçãi ^i Cifog\[hi ko_ j_lgcnc[ “perceber a quantidade de alterações que a obra sofreu‛ e da 

_rjimcçãi ^_ Ag[^_o Siot[ C[l^imi ^[ Gof\_hec[h. “A aceitação e o interesse são importantes” – afirma, 

salientando o contribuo da disponibilização da informação, que também ele faz questão de promover nos 

m_om nl[\[fbim “sempre tive painéis explicativos e as pessoas lêem. Havia muita gente que lia os placards e 

até corrigem informações” – garante-nos. 

Bernardo realça a sua experiência no meio cultural pela positiva, rematando com a seguinte afirmação 

‚sempre fui muitíssimo bem considerado‛. Porém, em determinadas ocasiões, ainda se sente tratado como 

um subalterno: subalterno quando é elemento externo; quando é prestador de serviço ou colega interno do 
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]ihm_lp[^il ko_ é ko_g gocn[m p_t_m ^_`ch_ im nl[n[g_hnim, i ko_ j[l[ B_lh[l^i “ não é correcto”. N_mn_ 

aspecto, assume-se como um privilegiado pois a sua situação de trabalho, em ateliê próprio, permite-lhe 

decidir se aceita ou recusa o trabalho, assumindo uma total indiferença e [onihigc[ `[]_ [i ko_ “acontece 

com os outros casos”. Nas situações mais difíceis, tenta chegar a um acordo, mas admite que já perdeu 

muito trabalho com particulares, pela sua postura ética e firmeza da mo[ ^_]cmãi “Porque eles querem isto 

e aquilo e eu só faço o que acho que está correcto. Não faço, está fora de questão”. “Posso fazer uma 

coisa que dispensava, mas é milimétrico, não passo do correcto” – reitera. Bernardo respeita 

meticulosamente os princíjcim énc]im, l_[`clg[h^i [ _rcmnêh]c[ ^_ og[ ]_ln[ “margem‛. Na negociação do 

tratamento, hãi []_cn[ [laog_hnim _mnénc]im (_r: “jilko_ `c][ g[cm \ihcni”), [`clg[h^i “nem pensar, não 

faço”. Emná ]ihp_h]c^i ko_ ‚um ‘não’ dá-nos muitos mais ‘sims’ no futuro‛. 

Bernardo assume-m_ ]igi og “[acn[^il” hi g_ci, `[t_h^i og[ ]f[l[ ^cmdohçãi _hnl_ [ mo[ jimcçãi _ [ ^im 

`oh]cihálcim ]ig og “nl[\[fbi a[l[hnc^i” _ ko_ []b[g jc[^[ [im ][mim “_m][h^[fimim” ko_ _f_ ^_hoh]c[. 

B_lh[l^i “_rjõ_ no^i” [j_m[l ^[m cg_hm[m jl_mmõ_m internas e externas que vai recebendo para 

“^_m\[mn[l” [faohm [lncaim. D_hoh]c[ im [domnes directos do portal dos contratos públicos, onde em 

2009/2010 “vemos que os 250 ajustes directos estão lá todas descriminados, a bem da transparência, 

como publicitam, e vemos que há trabalhos de peças de museus, dos mais antigos, tratados por empresas 

de caixilharias, de alumínios” – revela-nos, apresentando a seguinte interrogação, por si só bastante 

_m]f[l_]_^il[: “Se o próprio Estado não regula isto, como é que depois nos vai regular a nós?” 

Como já mencionou anteriormente, há receios por parte dos particulares na entrega de uma obra, pois a 

entrega implica um elevado grau de confiança no trabalho do profissional, pela importância monetária de 

algumas peças e não só. Deparou-se já com situações de medo por parte de populares no retirar das 

peças dos seus locais originais. Cigjl__h^_ _mn_m “g_^im” _h][l[h^i-im ]igi og[ “forma de protecção, 

não se pode hostilizar porque estão a fazer bem” – explica-nos. Face a este cenário, procura criar uma 

imagem de credibilidade e de qualidade técnica em todo o trabalho de divulgação, criticando algumas 

jimnol[m g[cm ]ig_l]c[cm “Não se pode ter determinadas atitudes, como se estivesse a vender herbalife”. 

“Eu digo que sou um prestador de serviço de luxo” – comenta zombeteiro. No seu trabalho, faz questão de 

esclarecer todas as dúvidas, e de investir muito tempo nas explicações dos tratamentos e do que se vai 

`[t_l, l_`_l_ [ch^[ [faohm ][mim ^_ nl[\[fbim hi g_ci ^i jú\fc]i ih^_ _l[ “abordado diariamente por várias 

pessoas”. “Acho que também é o meu papel explicar o que se está a fazer” – reitera, para em seguida 

_rjfc][l [ cgjilnâh]c[ ^_mn_ ]ihn[]ni, hog nl[\[fbi \[mn[hn_ mifcnálci, “Às vezes pode-nos incomodar, 

estarem sistematicamente a interromper-nos, mas também sabe bem conversar de vez em quando, porque 

eu, muitas vezes, trabalho sozinho. (“) nunca se deve ser mal educado e ter um cuidado menos cuidado 

com ninguém”.  
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A Associação Profissional 

Bernardo conhece bem o trabalho da Associação, até porque trabalhou lá durante 9 anos com uma 

actividade diária constante, tendo sido membro da direcção durante 4 mandatos consecutivos. Na sua 

ójnc][, é cgjiln[hn_ ko_ b[d[ l_hip[çãi ^im ][laim _`_]ncpim, jicm “as pessoas não se devem prolongar 

nos locais muito tempo. Há um tempo para estar e um tempo para não estar (“) Até os excelentes 

profissionais cansam” – diz-nos referindo-se à sua opção pessoal de saída. Neste período de colaboração 

fez praticamente tudo o que queria e só não fez o que não o deixaram fazer, garante-nos. No momento em 

ko_ _hnlio, [ [mmi]c[çãi [nl[p_mm[p[ og j_líi^i ^_ [\_lnol[ à go^[hç[, “deu para restruturar muita 

coisa” – conta-nos exemplificando com a constituição de uma base de contactos actualizada e 

informatizada de ti^im im mó]cim. “Restruturei e reorganizei muita coisa” – afirma. Dinamizou novas 

actividades, organizando vários cursos, jornadas, sessões de esclarecimento em universidades e reuniões. 

Ajóm m_hncl ko_ [ híp_f jli`cmmcih[f _mn[p[ [ ]ig_ç[l “[ ]bi][l”, jl_`_lco “meparar as águas e dar lugar a 

pessoas mais novas com novas ideias” – regressando à ideia já expressa de rotação e renovação de 

mó]cim g[cm cgjfc][^im hi nl[\[fbi [mmi]c[ncpi. “Como penso que é mais correcto não falar de me quem 

me precede ou me procede, prefiro não dizer mais nada sobre a actividade actual da associação” – 

encerra, deixando maior curiosidade no ar. 

Face a uma questão de âmbito informativo, retoma este assunto, explicando-nos que a associação é de 

direito privado e não tem poder auto-regulador, não sendo obrigatório ser sócio para exercer a profissão. 

Actualmente a associação conta com mais profissionais, revelando um crescimento nos últimos anos, “a 

evolução foi brutal, durante aqueles nove anos havia muita gente a trabalhar” – relata. Continuando num 

registo descritivo, informa-him ^_ ko_ “É a associação que representa os conservadores-restauradores em 

Portugal, é membro da ECCO e foi fundada em 1995 e por isso já tem 16 anos de trabalho, história e 

reconhecimento” – refere com satisfação.  

Ai fihai ^_mn_m [him ^_ nl[\[fbi h[ Ammi]c[çãi, B_lh[l^i []ogofio “j[j_f[^[” ^cp_lm[ mi\re a profissão, 

que lhe permitiu ^_m]i\lcl “informações que não fazia a mínima ideia”. M_mgi n_h^i ^_cr[^i _mn_ ][lai 

[mmi]c[ncpi, g[hnég i m_o “chn_l_mm_ ]ípc]i”, _ `[t ko_mnãi ^_ ]ihncho[l [ _m]l_p_l [lncaim, g_mgi ko_ 

polémicos.  
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4.2 Discursos cruzados: a expressão de elementos constitutivos da identidade 

Como exposto na incursão teórica do primeiro capítulo, a identidade, inscrita numa perspectiva dinâmica, 

integra as diferentes experiências do sujeito ao longo de toda a sua trajectória de vida, tendo sido aqui 

postas em discurso através da solicitada verbalização de informações de carácter pessoal e profissional. A 

realização de um estudo empírico sobre a presente problemática permitiu recolher discursos referentes à 

experiência social e profissional de vários interventores, numa clara alusão à relação com o Outro e com o 

grupo profissional, enquanto elementos constitutivos da construção de si.  

A informação relativa ao percurso biográfico dos entrevistados permitiu traçar a trajectória individual, 

identificando os momentos de tomada decisão e de tensão (a orientação profissional; a escolha de uma 

especialização; os novos empregos; etc.), as transições e os processos de ajustamento, 

^_m]ihmnloçãi/l_]ihmnloçãi cg[h_hn_m, ko_ ^_fch_c[g i “l_nl[ni” ^i jli`cmmcih[f. A jiln[ ^_ []_mmi [ _mn[ 

leitura faz-se mediante o relato do sujeito, mais reflexivo ou descritivo, e pela consciência manifesta da 

unidade e continuidade da sua trajectória, orientada pela constante redefinição de si. 

Am ][n_ailc[m _mnlonol[hn_m ^im ^cm]olmim j_lgcncl[g c^_hnc`c][l “hú]f_im” ^_ jl_i]oj[çãi _g_la_hn_m _ 

recorrentes da pertença a este grupo profissional, situando a singularidade de cada discurso face a 

realidades partilhadas (a inserção profissional; os actuais programas académicos; as tendências na 

profissão; o mercado; a associação profissional; etc.).  

Nas narrativas biográficas anteriormente expostas, o sentido atribuído à acção e à construção do trajecto 

singular, com mais de uma década de experiência profissional, faz-se mediante uma clara disjunção entre: 

o passado, que constitui o momento da orientação profissional, da formação e da inserção profissional, de 

um panorama profissional e social que se transformou com o passar dos anos, e o presente, sinónimo da 

actual actividade profissional e dos projectos que se formulam, num cenário delimitado pela conjuntura 

económico-social e pelo adquirido estatuto da profissão. 

A identidade para si constrói-se face a um contexto que se modificou. A distância entre a realidade que se 

conheceu e a que hoje se vive, permeia os discursos recolhidos. As expressões de distanciamento 

n_gjil[f, n[cm ]igi “h[ himm[ [fnol[” _ “[hn_m” l_j_n_g-se e acompanham a narrativa, fazendo questão de 

separar o conhecimento de duas realidades díspares. Numa preocupação de reunir e integrar as noções-

]b[p_ [mmi]c[^[m à pcmãi ^_mn_m “j_líi^im” ^_ lojnol[ _ ]ihnchoc^[^_, _f[\ilio-se um quadro de análise 

(figura 2), numa visão quase dicotómica. Este esquema reúne os principais elementos veiculados na 

constituição do universo conceptual apresentado neste estudo, retomando 4 enfoques que ajudam a 
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compreender o processo de mudança: a formação inicial; a inserção profissional; o exercício da profissão 

face ao mercado; reconhecimento social da profissão.  

 

Figura 2 – A visão de uma profissão em mudança 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste contexto, procuraremos agora cruzar os relatos recolhidos, por forma a identificar pontos de 

convergência e/ou divergência que nos permitam delimitar um contexto profissional que influi na dinâmica, 

construção e particularidade da vivência profissional/individual. Esta leitura centra-se na análise da dupla 

transacção constitutiva da construção/desconstrução dos mundos tanto íntimos (vividos) como sociais 

(partilhados) (Dubar, 1997a). 

4.2.1 A dinâmica identitária: a singularidade da trajectória 

A orientação profissional bem como as escolhas profissionais representam uma imagem em construção, 

onde o sujeito é actor e autor do seu percurso. A escolha desta área é referida espontaneamente em várias 

entrevistas, sendo relatada como uma opção conscientemente planificada, vincando o aspecto voluntário 

do rumo tomado, sendo a especialidade o resultado de um percurso ulterior que nem sempre corresponde 

[ og[ _rj_]n[ncp[ chc]c[f. P[l[ Afc]_, ko_ “desconhecia completamente o curso” _ ko_ []b[p[ h[ [fnol[ ko_ 

^_pc[ cl j[l[ og[ _mj_]c[fct[çãi l_f[]cih[^[ ]ig “im ][koim”/[tof_jos porque gostava de puzzles, tinha 

og[ ]_ln_t[ “para mim eu tinha de continuar em Artes” (Afc]_). P[l[ Cf[l[, [ _hnl[^[ hi ]olmi ^_ né]hc]i 

de conservação e restauro (Instituto José de Figueiredo – 1981) foi um momento de transição pela 

 - Formação experiencial 
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Agora Antes 
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determinação e orientação da especialidade. Clara já tinha um curso de três anos em Espanha na área da 

jchnol[, ko_ ]ill_mjih^c[ à mo[ “1ª ijçãi”, n_h^i [né nl[\[fb[^i, hog [n_fcê ^_ jchnol[, ^ol[hn_ og [hi. A 

entrada para o curso com vagas limitadas para a sua especialidade predilecta, obriga-a a ingressar numa 

_mj_]c[fc^[^_ ko_ ]ill_mjih^_ à “2ª ijçãi”. “Vim cá parar”, [`clg[, g[hc`_mn[h^i l_]ill_hn_m n_hn[ncp[m ^_ 

aproximação no trabalho que desenvolveu. Esta imposição e os ajustamentos decorrentes representam um 

ponto d_ pcl[a_g hi m_o jli]_mmi ^_ jli`cmmcih[fct[çãi _, _g l_nlimj_]ncp[, [`clg[, “depois gostei muito, e 

gosto muito da minha área‛ .  

A satisfação face à formação inicial, predominantemente prática, é comum aos quatro entrevistados, quer 

seja no primeiro curso técnico de conservação e restauro a nível nacional (Clara), quer seja no programa 

de bacharelato frequentado na antiga Escola Superior de Conservação e Restauro - ESCR (Alice; Maia; 

Bernardo). A elevada identificação com este modelo de formação traduz-se: nas disciplinas enunciadas 

(diagnósticos; conservação; técnicas de produção; etc.); no número reduzido de alunos que garantia um 

[]igj[hb[g_hni ch^cpc^o[fct[^i; h[ [jl_h^ct[a_g ]ig im “g_fbil_m” né]hc]im ^i Ihmncnoni Jimé ^_ 

Figueiredo, instituição de referência em Portugal e que, pela proximidade com o Museu Nacional de Arte 

Ahnca[, j_lgcnc[ ko_ im [fohim _mncp_mm_g “muito integrados nas peças, muito integrados em tudo o que 

eram exposições e peças para exposições, muito mais próximos do mundo da integração dos objectos 

museológicos em exposições ou reservas” (Afc]_). B_lh[l^i [`clg[ ilaofbim[g_hn_, "A nossa escola era 

excelente. E em termos da Europa era das melhores". Não é talvez por acaso que os três entrevistados que 

frequentaram a antiga Escola Superior de Conservação e Restauro ingressaram depois no complemento da 

Licenciatura promovido na Universidade Nova, distanciando-se todos eles do programa ministrado, pela 

sua excessiva carga teórica (as químicas; físicas; matemáticas; etc.).  

A clara oposiçãi _hnl_ _mn[m ^o[m “_m]if[m” é g[hc`_mn[ h[m h[ll[ncp[m, m_h^i l_`_lc^i i ^_m[domn_ ^_mn_ 

jlial[g[ `[]_ [i j_l`cf ^_ “né]hc]im”, ]ig [faog[ _rj_lcêh]c[ _ ]ig og[ `ilg[çãi ^_ \[m_ gocni jlórcg[ 

do objecto. Os participantes relembram este período formativo cigi og “suplício” (Afc]_), og[ `[n[fc^[^_ 

^i j_l]olmi. M[hc`_mn[h^i og[ _pc^_hn_ ^c`c]of^[^_ h[ jlimm_]oçãi ^_mn_ ]ollí]ofi, [`clg[g ko_ “foi muito 

complicado, mas lá fiz” (B_lh[l^i) io ko_ “foi muito mau” (M[c[). A jimnol[ ^_]c^c^[ ^_ [faohm ^_mn_m 

profissionais foi determinante e é enunciada como principal argumento para a não desistência e conclusão 

deste ciclo de estudo conducente ao grau de Licenciado. 

No prosseguimento deste processo de socialização secundária (Dubar, 1997a), a formação contínua e os 

cursos com vista à graduação ou especialização (mestrado; doutoramento; pós-graduação) bem como o 

investimento contínuo no aprofundamento e interesse da área (leituras e pesquisas autodidactas; visitas e 
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frequência assídua a exposições, museus, galerias; etc.) são uma constante nas quatro narrativas. A 

procura do aprofundamento dos saberes, fundada na credibilidade da formação, é atestada pelo contínuo 

acompanhamento dos novos níveis de especialização. Numa perspectiva de enriquecimento pessoal e 

profission[f, im _hnl_pcmn[^im g_h]cih[g _mn_ ][gchbi ^_ og[ `ilg[ “h[nol[f” h[m mo[m nl[d_]nólc[m. P_f[ 

pertinência que anteviu em cada programa, Alice enumera a frequência de seis cursos, maioritariamente de 

nível superior, salientando que o agente motivador não consiste nas repercussões em termos de carreira: 

‚Sei que não me vai trazer benefícios nenhuns a nível de ordenado [o actual doutoramento], é mesmo por 

gosto próprio‛. Para Bernardo, a motivação para a actual frequência do Mestrado consiste na adaptação do 

seu perfil à Reforma de Bolonha, "isto de aqui a dez anos, tanto faz ter tirado antes ou depois de Bolonha e 

toda a gente é Mestre”, [jlip_cn[h^i j[l[ ]ih]cfc[l og[ j_mkocm[ chc]c[^[ _ ]ihncho[^[ him nl[\[fbim 

_mj_]c[fct[^im ^_ chn_lp_hçãi “estou a estudar algo que me é útil profissionalmente e que eu acredito que 

é útil no futuro". 

No relato de episódios profissionais significativos (Alves, 2009), alguns participantes salientam as 

condições favoráveis de inserção , ‚tínhamos, de alguma maneira uma facilidade de integração no 

mercado, estava tudo a nosso favor" (Alice), o privilégio da primeira experiência vista como única e 

irrepetível, pela adjudicação de um tratamento marcante, "Foram das obras mais importantes e de tão cedo 

não terei obras tão importantes" (Bernardo). Para Clara, que foi acolhida provisoriamente num laboratório, 

aguardando a criação de condições técnicas para o exercício prático da profissão, este momento de gestão 

autónoma foi orientado para a pesquisa e aprofundamento da especialidade, tornando-se decisivo para a 

apropriação da sua 2ª opção, "esse interregno, eu acho que foi muito marcante para mim, eu passei a 

gostar imenso de me actualizar constantemente por mim mesmo, de forma autodidacta e (“), tudo isso 

ajudou. Mas acho que com isso o bicho ficou sempre." (Clara). Maia, por sua vez, narra um processo de 

socialização profissional marcante e promotor de uma transacção biográfica. A descontinuidade entre o 

modelo ideal de execução do trabalho adquirido no contexto escolar e o ritmo intenso na instituição da sua 

jlcgi chm_lçãi, ]ih^ot_g [ og ]biko_ ]ig [ l_[fc^[^_: “a capacidade que tinha para dar resposta não 

era o ideal, quando nos dizem que temos 17 obras para preparar em 15 dias, era ingrato. Não havia tempo 

para fazer um bom diagnóstico, nem tempo para fazer as intervenções como gostava, sentia-me um 

bocado uma ‚tapa buracos" (Maia). A transição voluntária para uma outra situação profissional faz-se após 

5 [him ^_ nl[\[fbi “gocni chn_hmcpi”/”gocni à mélc[”, ko[h^i ^_]c^_ ]lc[l [ mo[ jrópria empresa, 

acreditando no seu potencial evolutivo.  

Na análise destes processos de socialização, a questão da passagem para a vida activa, com o primeiro 

“_h][lai”, é og[ l_`_lêh]c[-chave na coerência da narrativa que o indivíduo constrói, sublinhando o seu 
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sentido na construção das etapas e decisões seguintes. Perante estas trajectórias de inserção, calcula-se 

que este período de início da prática teça as bases da dinâmica motivacional, afigurando-se de particular 

interesse para a compreensão da lógica de acção e postura do sujeito na construção da experiência, que 

alia continuidades e mudanças.  

A identificação com a profissão é uma característica constante nas quatro narrativas, sublinhando-se 

particularmente a relação com o objecto, o conhecimento profundo detido (quase que único) e o respeito 

pelo seu valor cultural. Reforçando a relação com os valores e missão da profissão, o seu exercício  é 

_rjl_mmi ]igi og “jlcpcféaci” j_fim j[lnc]cj[hn_m, ko_ [mm_p_l[g [ ]igj_nêh]c[ _ _mj_]c`c]c^[^_ ^i j_l`cf 

e reivindicam um conhecimento do qual são os únicos detentores, "somos as pessoas que melhor 

entendem uma obra enquanto matéria, com capacidade de interpretar isso, como um médico nos faz um 

diagnóstico" (M[c[). O “m_hnc^i [nlc\oí^i [i nl[\[fbi” é ]ihmncnonivo da identidade profissional, atribuindo-se 

og j[lnc]of[l l_f_pi [i jlcpcféaci ^[ ch`ilg[çãi ko_ m_ “^_m]i\l_”, ko[f ^_n_]ncp_ à jli]ol[ ^_ ch^í]cim, 

resolvendo mistérios e expondo os resultados que até podem contradizer as certezas anteriormente 

detidas
55

: "Há alturas em que vemos coisas que até contradizem o que dizem os historiadores, e por isso 

vale a pena estudar mais estas peças e claro divulgar" (Bernardo). O mistério associado a este processo, a 

jlircgc^[^_ ]ig i i\d_]ni, i _hnomc[mgi ^[ “l_p_f[çãi” nl[^ot_g [ ]ihmnloçãi ^_ og[ c^_hnc^[^_ 

profissional positiva, com um forte sentimento de pertença ao grupo profissional e aos valores que 

constituem a cultura profissional. A afiliação ao campo socioprofissional, associada a valorações positivas, 

fica manifesta nos seguintes extractos discursivos: "Ah, isso não trocava por nada, aquela componente do 

mistério, do segredo e essa cumplicidade é muito gira. Ficas mesmo com um amor às coisas (“) Ficamos 

com uma cumplicidade com cada objecto que é uma coisa quase doentia. Tu olhas para a peça e passas a 

conhecer àquele nível microscópico que ninguém conhece, e isso dá uma sensação espectacular" (Maia); 

"E quando chegam peças do século XVI e XVII, mais para trás, que não são tão próximas de nós, a 

investigação, ver o que se consegue descobrir através das análises, se é verdadeiro, se é falso se é 

cópia... É muito giro. " (Alice); "Eu acho que ser conservador-restaurador é ter acesso a informação que 

mais ninguém tem, nós vemos as peças em todas as perspectivas" (Bernardo).  

Estas emoções positivas correlacionam-se com a realização pessoal, satisfação e motivação profissionais, 

p_c]of[^[m him ko[nli ^cm]olmim. A “sensação espectacular” ^_ “pôr a mão na massa” (M[c[) é l_f[n[^[ 

com entusiasmo, defendendo-se os conhecimentos técnicos e práticos detidos pelo profissional. O sucesso 

^[ ][ll_cl[ é g[hc`_mn[^i hãi [nl[pém ^_ jligiçõ_m i\nc^[m, g[m mcg  ^i “aiti” ^[ n[l_`[, ^i l_`_lc^i 

                                                             
55

 A este respeito veja-se o anexo 1, item 1.2, com uma clara referência às revelações do método de datação por dendrocronologia num 

Ecce Homo, obra emblemática da pintura portuguesa. 
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“m_hnc^i [nlc\oí^i [i nl[\[fbi”, [koc gocni l_f[]cih[^i ]ig [ oncfc^[^_ ^i nl[\[fbi ko_ se desenvolve na 

i\l[, ko[m_ _hn_h^c^i ]igi og[ “`ihn_ ^_ _kocfí\lci” h[ pc^[ ^i mod_cni. O _r_l]í]ci ^_mn[ []ncpc^[^_ 

“al[nc`c][hn_” é l_f[n[^i ]igi og[ ijilnohc^[^_ ^_ “l_[fct[çãi ^_ mc” (Do\_n, 2002), [jlijlc[h^i-se dos 

valores da profissão (no cerne a importância da salvaguarda do património), adequando o papel 

profissional a uma ética pessoal (Dubet, 2002).  

Alice e Clara exercem a profissão numa posição estável há largos anos, tendo vivido várias mudanças 

organizacionais, revelando no relato de cada etapa, indicadores de maior ou menor satisfação com as 

respectivas orientações. O meio/contexto institucional em que evoluíram é central na concepção da sua 

identidade, estabelecendo regulares conexões entre fases do percurso, fases da instituição e impacto da 

relação laboral em algumas decisões e comportamentos. Alice assume claramente uma satisfação com o 

seu trabalho e com a instituição, "Gosto muito do que faço, adoro, foi dos melhores sítios, não poderia ser 

melhor, sou uma privilegiada" (Alice). Nos percursos e actuais estatutos profissionais de Bernardo, 

trabalhador independente, e Maia, empresária, evidencia-se a recomposição de certos elementos 

]ihmncnoncpim ^[ mo[ c^_hnc^[^_, `[]_ og ]_hálci dá g[cm “]igjfc][^i”. P[l[ m_ [^[jn[l_g _ ]ihmnloíl_g og 

mundo coerente face aos constrangimentos do contexto, orientaram a sua acção, justificando as suas 

_m]ifb[m jli`cmmcih[cm j_f[m mo[m l_jl_m_hn[çõ_m _ p[fil_m `oh^[^il_m ^i “hipi logi” nig[^i. N_mn_ 

sentimento de pertença a um novo projecto, e de reconhecimento para si (Dubar, 1997a) encontra-se uma 

identidade reivindicada (Alves, 2009) pelo discurso dos factos biográficos e da subjectividade associada, 

m_h^i ko_ [ []no[f “jimcçãi” é ]ih]_\c^[ ]igi i l_mofn[^i ^_ og projecto, de um processo reflexivo, 

assumido pelo próprio sujeito. Estes dois percursos profissionais integram, num determinado momento, 

estratégias identitárias destinadas a obter ou a negociar o reconhecimento das definições de si pelos outros 

(Dubar, 2001a). As situações de trabalho por que passaram favoreceram uma construção identitária e um 

modo de inscrição no trabalho mais individualista, em que o individuo se posiciona numa lógica de 

[onihigc[ _ ^_ “_gjl__h^_^ilcmgi” ^_ mc (Do\[l, 2001[). V_lc`c][gim og[ _mj_]c[f _h`âm_ hi 

desenvolvimento de og[ cg[a_g gocni jimcncp[ ^_ mc, _rjlcgch^i ko[m_ og[ fon[ `[]_ [i ifb[l “^i ionli”. 

A postura ambiciosa assumida faz com que sejam um maior alvo de crítica, porém, esta percepção é 

narrada como um estímulo ao avanço, aceitando os desafios e encarando-os ]igi “nl[gjifchm”. F[t_g 

ko_mnãi ^_ m_ chn_al[l hog m_ag_hni ^[ jli`cmmãi ko_ “]ihkocmn[” i m_o foa[l, mo\fchb[h^i i gélcni ^i 

seu trabalho. Destacam orgulhosamente um percurso atípico, salientando a importância do período de 

inserção, que abriu novas perspectivas e que permitiu a criação de espaços potenciais de realização. Um 

dos acontecimentos significativos nos processos de transição vividos, consiste na concepção e 

implementação dos seus próprios projectos (o ateliê particular de Bernardo; a empresa de Maia).  
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Maia relata um percurso ambicioso, uma postura empreendedora, assumida desde 2008, num projecto que 

considera inovador. O marco foi a saída de uma situação esgotante para a independência profissional, 

considerando a sua decisão bem sucedida. Na coordenação do trabalho de uma equipa de 18 pessoas, 

assume um perfil mais próximo da gestão, afirmando, "Como vê sou uma conservadora restauradora um 

bocadinho diferente" . Maia expressa um conflito identitário ao relatar o facto de ter deixado de fazer 

tratamentos de conservação e restauro, compensando esta opção pelo reconhecimento e realização 

pessoal do desafio que a gestão da empresa representa para si.  

Bernardo é uma figura crítica, renovadora e intranquila que batalha pelo reconhecimento e acreditação da 

jli`cmmãi. O m_o [n_fcê é ^_m]lcni ]igi og “][mi ^_ mo]_mmi”, ]ig _mn[noni l_]ihb_]c^i hi g_ci j_f[ 

qualidade e ética do trabalho que desenvolve e defende. Na aceitação de cada trabalho, a postura ética é o 

seu critério chave, "com particulares já perdi muito trabalho. Porque eles querem isto e aquilo e eu só faço 

o que acho que está correcto (“) Eu sempre decidi o que fiz, só faço o que quero e se sou eu o 

conservador-restaurador sou eu que decido o tratamento" . 

Os desencantos com a profissão não devem ser descurados desta análise, pois foram expressos nos 

relatos de três dos profissionais (Bernardo/Alice/Maia). Estes três profissionais não põem em causa nem a 

vocação nem o  gosto pela área, mas mostram-se desencantados face às dificuldades do actual panorama 

jli`cmmcih[f. A “desilusão monstra” ^_ B_lh[l^i io [ [`clg[çãi ^_ Afc]_ "Se soubesse o que sei hoje, teria 

tirado outra profissão e faria restauro por hobby”, l_p_f[g [ `lomnl[çãi ^i _r_l]í]ci, gocni ]ihin[^[ ]ig i 

elevado investimento pessoal (Bernardo) ou com as dificuldades que se vivem perante a situação vigente 

no mercado de trabalho. 

 

4.2.2 Dimensões contextuais da profissão: um chão e uma direcção em comum  

 

A existência de dimensões contextuais da profissão permite a identificação de referências, quer sejam 

construídas no espaço de formação, quer nos espaços de integração e socialização profissional. É face a 

este enquadramento que o sujeito se constitui, integrando um grupo de referência profissional mais ou 

menos partilhado, desenvolvendo uma reflexividade da acção e construindo o seu próprio horizonte e 

rumos possíveis.  



A transformação da profissão do conservador-restaurador: 

Um estudo da socialização e construção das identidades profissionais 

Silvia Sá 

 

 

125 

Numa travessia de múltiplos desafios e obstáculos, para uma chegada a um porto incerto“ 

Subjacente a esta formulação procuraremos agora destacar alguns elementos que configuram dimensões 

de um viver colectivo, acompanhando algumas questões centrais da nossa problemática e construindo uma 

inteligibilidade geral. 

Sem pretensão de exaustividade, é possível recensear diversos factores que contribuíram para a 

progressiva transformação da profissão, com impacto na própria dinâmica identitária. No processo de 

jli`cmmcih[fct[çãi ^i “]ihm_lp[^il-l_mn[ol[^il” ^_mn[][-se: a crescente maturidade da disciplina e 

f_acncgc^[^_ ]c_hní`c][ ^[ []ncpc^[^_ (i lcail ^_ og géni^i ]ig l_mofn[^im “à pcmn[”); [ ]l_m]_hn_ 

ko[fc`c][çãi [][^égc][ (Biol^ih]f_, 1991; L_mm[l^ _ Biol^ih]f_, 2002) ]ig “_m]if[m” _ ]ill_hn_m 

diferentes, que gerou diferentes perfis geracionais; a progressiva especialização (exigência da associação 

profissional/ exigência da regulamentação
56

); as recentes definições e enquadramentos legais. A par destas 

transformações, a profissão lida com algumas realidades que ultrapassam as fronteiras do seu campo 

profissional, nomeadamente: o fenómeno de crescente precariedade laboral, com o aumento de 

trabalhadores independentes e das práticas de subcontratação, a existência de formas de assalariamento 

“][go`f[^i” mi\ [ ^_mcah[çãi ^_ “jl_mn[çãi ^_ m_lpcçim”/”l_]c\im p_l^_m”, i l_]olmi [ []ncpc^[^_m 

paralelas e acumulação de funções (ex: trabalhos de encadernação, citados por Maia) - formas de 

pluriactividade -; “o difícil ingresso na profissão face a um ‚mercado saturado‛; a pouca fiscalização dos 

trabalhos; as verbas reduzidas e os cortes orçamentais na área da cultura.  

Das várias realidades contextuais enunciadas, questionar‑nos‑emos quanto à efectiva saturação do 

mercado narrada pelos participantes: ora alegam o excesso de profissionais que se deve à recente 

proliferação de cursos, ora denunciam a reduzida integração nos mercados das instituições culturais, que 

continuam a ojn[l jil l_]ill_l à “jl_mn[çãi ^im m_om m_lpcçim”, j_lj_no[h^i i _r_l]í]ci g[cilcn[lc[g_hn_ 

composto por liberais. Constatando a presença de aspirações a um emprego a tempo inteiro, mas sem 

conhecimento fundamentado do perfil sociodemográfico da profissão (universo de profissionais a nível 

nacional; estatutos profissionais e formas contratuais existentes; percentagem de desemprego; etc.), 

ficamos sem poder aprofundar com acuidade a apontada problemática do mercado nacional privado e 

público não conseguir comportar o número de profissionais existentes em Portugal.  

                                                             
56

 A responsabilidade reconhecida e atribuída a técnicos habilitados com formação superior de cinco anos em conservação e restauro e 

cinco anos de experiência profissional após a obtenção do título académico, sendo que a formação superior e a experiência profissional 

referidas devem ser relevantes na respectiva área de especialidade e no âmbito das obras ou intervenções em causa - ver artigo 18º, do 

Decreto-Lei n.º 140 /2009.  
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As narrativas dos entrevistados, ainda que revelem percursos individuais, dão-nos também a conhecer as 

mudanças estruturais que contribuíram e contribuem para a reconfiguração do campo profissional, com 

especial enfoque no reforço da profissionalização. Os três entrevistados que exercem há menos de 15 anos 

dão-nos a conhecer a história recente da formação inicial, designadamente: a extinção de uma escola de 

referência a nível nacional (integrada num programa mais próximo da cientificidade da prática e do 

discurso; a abertura de uma pluralidade de graduações académicas na área em diversas instituições de 

_hmchi moj_lcil ^i j[ím (“jlifc`_l[çãi ^_ ]olmim”); [ j[mm[a_g ^i al[o ^_ \[]b[l_f [ fc]_h]c[^i, ]om a 

al[^o[f _rcaêh]c[ ^[ fc]_h]c[nol[ ]igi b[\cfcn[çãi gíhcg[; [ “a_h_l[fct[çãi” ^i al[o ^_ g_mnl_ ]igi híp_f 

desejável de habilitação. Neste âmbito da profissionalização, convém destacar a tentativa do corpo 

profissional de controle sobre a formação e o acesso à profissão (Almeida, 2010) com vista a defesa de 

privilégios e de direito exclusivo de exercício, procurando erradicar formações inadequadas e 

reconhecendo formalmente um número limitado de escolas de conservação e restauro (3 reconhecidas em 

Portugal de entre as múltiplas existentes, mapeadas no subcapítulo dedicado à formação especializada).  

A evolução dos modelos de formação e dispositivos, modelo da competência vs. modelo da qualificação 

(Dubar e Tripier, 1998), remetem-nos para dois modos diferentes de socialização profissional, estruturando 

“`ilg[m c^_hncnálc[m” ^c`_l_hn_m. D_ `[]ni, him l_f[nim l_]ifbc^im, im jli`cmmcih[cm ^_mn[][g [ “_m]if[ 

jlánc][” ^_ ko_ mãi “`cfbim”, p[filct[h^i og [hn_lcil gi^_fi ]_hnl[^i h[ [jl_h^ct[a_g jil cg_lmãi hi 

contexto, distanciando-se das actuais tendências académicas, excessivamente orientadas pela 

cientificidade. A anterior abordagem adoptada na formação inicial centrava-m_ h[ “_^o][çãi ^i ifb[l”, 

promovendo uma articulação entre conhecimento científico e acção profissional contextualizada e 

caracterizada pela definição de processos de racionalização dos saberes, formando um perfil profissional 

conhecedor do objecto e apto a reflectir sobre a sua acção, integrando-se e adaptando-se com maior 

“h[nol[fc^[^_”. 

 

 A mensagem veiculada faz-nos crer que a anterior abordagem formativa – de carácter mais 

profissionalizante - permitia transmitir o código de referência do grupo, pela integração de normas, valores 

e modelos de comportamento do grupo. Os participantes deste estudo fizeram questão de salientar o peso 

que representa esta reorganização dos saberes teóricos e formais (transmissíveis) e a perda do 

]ihb_]cg_hni ^[ l_[fc^[^_, [^koclc^i h[ _rj_lcêh]c[ ^_ “n_ll_hi”. Emn_ j[l_]_l _hko[^l[-se na gradual 

transformação da profissão, com aplicação das ciências físico-químicas ao património cultural material, com 

novos métodos de caracterização, dando origem a novas formas de interacção com o objecto. O anterior 

processo de socialização secundária destes profissionais mudou: após a aquisição de um título que garante 
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i [jli`oh^[g_hni _ ^igíhci ^im géni^im ]c_hní`c]im ^_ ]ihb_]cg_hni ^i i\d_]ni, im jli`cmmcih[cm “`[t_g-

m_ ]á `il[” (Afc]_). 

No quadro das evoluções recentes deste grupo profissional, constata-se a (co)existência de diferentes 

perfis: por um lado, os recém-profissionais que frequentaram os novos curricula (ex: Universidade Nova de 

Lisboa), munidos de um forte saber científico e de uma deontologia, implicados num processo de 

profissionalização, por outro lado, os profissionais com uma formação de base voltada para a relação 

prática com o objecto. Ao longo do estudo, identificaram-se algumas das componentes constitutivas dos 

perfis que formam a profissão, sublinhando-m_ i cgj[]ni ^[m go^[hç[m ^i “jlial[g[ chmncno]cih[f” (Do\_n, 

2002) e, obviamente, da mudança da conjuntura em que a profissão é exercida, imperando a elevada 

concorrência e competição entre os numerosos profissionais diplomados (competição intraprofissional). 

Nas narrativas destes profissionais, inconforma^im `[]_ à mcno[çãi ^_ “]lcm_” ko_ ^_m]l_p_g _ l_]ihb_]_g 

na profissão, retiram-m_ cf[çõ_m ^_ og[ jimnol[ ^_ jlij_hmãi à go^[hç[, m_d[ _f[ “_rj_]n[hn_” io 

“[]ncp[g_hn_ chp_mnc^[”.  

O contexto de entrada na profissão afigura-se difícil considerando o cenário de modalidades de emprego 

precário, como já referido, pondo à prova a capacidade de adaptação do recém-diplomado. Face ao 

panorama, prevê-se uma difícil socialização profissional por antecipação e presume-se a delicada inserção, 

ih^_ “cada passo pode ser fatal” (B_lh[l^i). O ]_hálci ch]_lni i\lca[ [ og[ hip[ jli`cmmcih[fc^[^_, 

consciente do desemprego recorrente e das formas flexíveis de emprego. As dificuldades de inserção e do 

próprio exercício profissional levam a elevadas taxas de abandono da profissão, por parte dos novos 

jli`cmmcih[cm _ hãi mó. Cigi m[fc_hn[^i h[m h[ll[ncp[m, “[faohm ^im g_fbil_m” _mnãi [ ^_mcmncl. Emn_ ]_hálci 

é deveras diferente do retratado há pouco mais de duas décadas, onde algumas especialidades nem 

sequer existiam no instituto de referência nacional (ex: papel), na integração facilitada e no número de 

instituições sem departamentos de conservação e restauro, que gradualmente integraram nas suas equipas 

pessoal técnico qualificado.  

É a percepção destas transformações que leva alguns dos entrevistados a descrever a sua própria 

inserção, encarada como uma passagem natural e ambientados sem dificuldade, considerando a 

preparação recebida nos estágios profissionais. Exceptuando Maia, que viveu alguns dilemas na orientação 

da sua acção, que conduziram a uma transacção biográfica (Dubar, 1997a), o momento da inserção não 

parece ter sido vivido de forma brutal, não sendo visto como a desconstrução de uma relação pré-

construída (em termos de postura profissional e de implicações pessoais). Como salientado por Dubar 



A transformação da profissão do conservador-restaurador: 

Um estudo da socialização e construção das identidades profissionais 

Silvia Sá 

 

1

2

8 

128 

(1997a), neste mundo onde as trajectórias são cada vez mais descontínuas, feitas de intermitência e até de 

mudança de profissão, é difícil fixar os limites temporais deste período de inserção profissional. 

Retraçando o percurso evolutivo da profissão, alguns relatos sublinham os progressos das mentalidades e 

a conquista de um gradual reconhecimento social e legal da profissão, corolários da interacção entre o 

corpo profissional e o seu meio sociocultural. É notório o sentimento de gratidão e reconhecimento face às 

primeiras gerações da profissão: porque ensinaram e transmitiram os seus saberes (papel socializador); 

porque trabalharam no sentido da credibilização e estruturação da profissão, alterando representações 

sociais; porqu_ ch]oncl[g al[^o[fg_hn_ og _mjílcni ^_ [\_lnol[ ^im “\[mnc^il_m” (Dlioao_n, 2010) _ ^_ 

divulgação dos processos e resultados. 

De seguida, importa particularizar a questão do difícil exercício da profissão, onde se situam consensos 

quanto à existência de alguns fenómenos gerais: 

 A competição intraprofissional: 

Nesta classe profissional, os entrevistados manifestam uma insatisfação com várias dimensões da 

profissão apontando tensões e conflitos latentes, decorrentes da competição intraprofissional, expressos, 

hig_[^[g_hn_, h[ “]illc^[” [im ]ih]olmim io h[ “g[f_^c]êh]c[” mi\l_ nl[\[fbi l_[fct[^i, jil j[ln_ ^im 

colegas de profissão. Na percepção da profissão, emergem referências discursivas de oposição entre uma 

concepção impregnada de valores (salvaguarda do património; qualidade do trabalho; ética profissional; a 

prestação de uma informação que é devida, etc.) e uma concepção mercantil (luta pelo valor mais baixo; a 

luta pelo reconhecimento; concorrência; conflitos entre profissionais; as informações curriculares 

fraudulentas – ]ih]illêh]c[ “jli`[h[”). Fc][ g[hc`_mn[ [ gofncjfc]c^[^_ ^_ _mn[nonim jli`cmmcih[cm _rcmn_hn_m, 

^_m^_ jimcçõ_m _mnáp_cm / _gjl_aim [mm[f[lc[^im j_lg[h_hn_m, ]ig “_gjl_aim a[l[hnc^im” (B_lh[l^i), [ 

estágios profissionais precários ou não remunerados, a bolsas de estudo ou de investigação (Remígio, 

2010b), a trabalhadores independentes que diariamente actuam na conquista de novas relações de 

emprego efémeras, alvos da hiperflexibilidade dos mercados de trabalho intermitente, da externalização e 

do freelancing (Menger, 2005: 62). Neste campo, regista-se a centralidade atribuída ao trabalho de 

preservação dos bens culturais por adjudicação, onde os concursos públicos ainda seguem critérios pouco 

favoráveis a uma intervenção de qualidade, dando primazia ao factor económico (valor final apresentado 

em orçamento), ao prazo de execução e, por último, ao currículo dos profissionais que coordenarão a obra 

(Cordeiro, 2010). Neste panorama, competem: profissionais independentes vs. empresas com despesas de 
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gestão acrescidas; pessoal sem formação académica e especializada na área vs. pessoal qualificado e 

experiente numa determinada especialidade.  

A intermitência destes trabalhos por projectos/candidaturas realça os riscos associados ao exercício da 

pro`cmmãi, [ ch]_ln_t[ _ chmn[\cfc^[^_ ^i “[g[hbã” (M_ha_l, 2005; Rioff_[o-Berger, 2003), sendo esta 

situação dificilmente comportável para profissionais com encargos mensais estáveis. É neste contexto de 

incertezas e medos (de perder o seu estatuto profissional; da concorrência; etc.) que se entende a 

ocorrência das já referidas condutas mais desleais, evidenciando-se a acrescida dificuldade de exercício e 

os dilemas que se levantam numa profissão que defende a necessária cooperação entre equipas 

(inter)disciplinares. Como relatado em alguns discursos, os participantes não se reconhecem em novas 

atitudes favoráveis às formas de trabalho mais solitário e menos solidário (Dejours, 2008), posicionando-se 

antes a favor do colectivo na aprendizagem e progresso profissional. Mesmo distanciando-se deste tipo de 

posição, alguns interventores são confrontados com esta transacção, pelo facto de serem alvos directos 

desta envolvente.  

Ainda neste ponto, correlacionam-se referências a uma existente competição interprofissional, nos 

trabalhos a cargo de técnicos de profissões tradicionais (ex: o restauro de mobiliário a cargo de carpinteiros 

e marceneiros), mas sobretudo fundada na interdependência da profissão face aos conservadores de 

museus, responsáveis pela conservação, enriquecimento, estudo, valorização e gestão das colecções dos 

museus, que recorrem aos serviços do conservador-restaurador, à medida das necessidades. O poder 

exercido na selecção e definição dos tratamentos, a dependência e frequente subordinação dos 

conservadores-restauradores a  estes outros profissionais, já integrados nas instituições, são apontados 

por alguns participantes como motivo para a prossecução de métodos pouco saudáveis para as obras (ex: 

a conivência na escolha de profissionais sem qualificações – Bernardo-, ou o recurso pontual dos serviços 

do conservador-restaurador já em situações extremas - Maia). A integração dos conservadores-

restauradores nas equipas das instituições, que garante uma gestão e acompanhamento continuados das 

peças, é mencionada como insuficiente e faz com que se continue a chamar este especialista somente à 

“úfncg[ bil[”. 

 As dificuldades no sector privado: 

As acções e estratégias desencadeadas pelos conservadores-restauradores que exercem a sua actividade 

no sector privado visam a conquista/defesa de um estatuto num mercado fortemente concorrencial e 

passam pela: afirmação pela diferença face aos concorrentes, através da aposta na expertise e qualidade 
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do trabalho; garantia de um trabalho ético; apresentação de propostas e projectos inovadores e de acções 

integradas; pela recusa em concorrer com base no baixo custo do seu trabalho (redução de valores dos 

orçamentos para obtenção dos trabalhos); o empenhamento  no trabalho que leve à construção de uma 

imagem de credibilidade e reputação individual que permita construir, progressivamente, um círculo de 

contactos e recomendações; pela necessidade de aceitarem vários trabalhos para fazer face às despesas 

mensais; ou ainda pela recusa de trabalhos/encomendas com resultados discutíveis.  

O recente decreto-f_c hº140/2009, ko_ _mn[\_f_]_o “o regime jurídico dos estudos, projectos, relatórios, 

obras ou intervenções sobre bens culturais classificados, ou em vias de classificação, de interesse 

nacional, de interesse público ou de interesse municipal” (húg_li 1, ^i [lncai 1º), ^_cr[ jil l_aof[g_hn[l [ 

execução e fiscalização de trabalhos em bens que não estejam a cargo da administração autárquica e da 

administração central, situação que contribui para a desregulação do mercado e desprotecção dos 

conservadores-restauradores liberais (Remígio, 2010b). Face à diversidade dos possíveis 

“jlijlc_nálcim”/“]ig_h^[nálcim” (_r: Emn[^i; Ial_d[; [lkocpim; gom_om, [mmi]c[çõ_m; ]_hnlim ]ofnol[cm _ 

fundações; galerias; antiquários; particulares; etc.) e considerando as deficitárias disposições estatutárias 

que regulamentam o exercício, os critérios de execução e o perfil do especialista responsável por trabalhos 

“jlcp[^im” g[hnêg-m_ _hnl_ao_m “à mo[ jlójlc[ miln_”.    

 O crescente abandono da profissão:  

Face à elevada percentagem de profissionais que não encontra trabalho na área (Magalhães, 2010), num 

contexto de mercado fortemente concorrencial, precarização do emprego, frustração e desencanto com o 

exercício profissional, o fenómeno do abandono da profissão é uma realidade conhecida no meio (Remígio, 

2010\). D_ `[]ni, im ][mim ^_ lojnol[ _ l_]ihp_lmãi jli`cmmcih[f mãi og[ ]ihmn[hn_ him “]if_a[m” ^_ 

]olmi, _ [né him “g_fbil_m” ko_ _hmch[l[g, ijn[h^i [faohm jil l_chc]c[l og[ `ilg[çãi ko[fc`c][hn_ (_r: 

Farmácia; próteses dentárias – ]cn[^[m jil Afc]_) io jil go^[l l[^c][fg_hn_ ^_ jli`cmmãi (_r: “nl[\[fb[l 

him ]ill_cim” (Afc]_); m_l ginilcmn[ (M[c[); nl[\[fb[l hi _]ihig[ni ^[ CME/“_gjl_m[ [\_fb[”). A ^_m]lcçãi 

de percursos de casos concretos, profissionais sem oportunidade, o cansaço profissional provocado pelas 

dificuldades enfrentadas (económicas; etc.), fazem com que muitos prefiram tomar outro rumo e exercer 

uma profissão que exija novas competências, novos saberes, por vezes até num domínio profissional sem 

l_f[çãi ]ig i jl_]_^_hn_. Ojn[h^i j_f[ l_p_f[^il[ _rjl_mmãi “[faohm ^im g_fbil_m” (B_lh[l^i), [ 

l_`_lêh]c[ [ _mn[m “^_mcmnêh]c[m” é n[g\ég g_h]cih[^[ ]igi og[ m[í^[ ko_ _gji\l_]_ [ ál_[ _ ^_cr[ 

um vazio em determinadas especialidades. Neste cenário, a continuidade e permanência na área é 

]ih]_\c^[ ]igi og “jlcpcféaci” ^im “l_mcmn_hn_m”, jimmcp_fg_hn_ l_mofn[^i ^[ gincp[çãi chnlíhm_][ _ 
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vocação, como argumentado por Alice: "Acho que as pessoas que se vão mantendo é porque gostam 

mesmo do que fazem" (Alice). 

 O crescente reconhecimento social e visibilidade da profissão: 

A gradual interacção e abertura da sua actividade à sociedade civil – o trabalho anteriormente feito em 

ateliê, à porta fechada, é hoje alvo de uma aproximação ao seu público-, permitiu um reforço da ligação 

entre a imagem que o profissional tem de si próprio, as funções que efectivamente é chamado a 

desempenhar e o reconhecimento que a sociedade delas faz. A disseminação do conhecimento e difusão 

dos processos e dos resultados
57

 é hoje uma prática corrente na profissão, com recurso a diversos meios e 

suportes como, por exemplo, as revistas e os encontros científicos, os núcleos temáticos em exposições, 

os fóruns de discussão na internet e a utilização temática das redes sociais (ex: Facebook). O incremento 

desta prática de comunicação tem uma dupla vocação: interna, pela criação de espaços de encontro, 

partilha, discussão e confronto de ideias dos profissionais da área, que actuam numa relativa solidão; 

externa, pela construção de uma imagem social da profissão, correspondente a um estatuto e competência 

que se pretende ver reconhecido. Para além deste reforço da imagem social da profissão, fica ainda a 

relevância do envolvimento e interacção com o público/utente/visitante enquanto nova oportunidade para a 

área.  

S_aoh^i M[a[fbã_m (2010), _mn[ l_f[çãi j_lgcnclá “a[hb[l og[ a_l[çãi j[l[ i P[nlcgóhci”, [jimn[h^i h[ 

sensibilização das populações e do público fruidor para as questões de salvaguarda do património. A já 

referida curiosidade, de que a profissão é actualmente alvo, é reforçada pelo poder simbólico da sua acção, 

como enaltecido na seguinte introdução de uma emissão radiofónica dedicada à profissão
58

:  

“está em jogo preservar memórias, guardar o passado com vista a um futuro mais consistente, é uma 

tarefa entregue aos conservadores-restauradores que com minúcia deixam impressos nas obras e nos 

objectos a paciência dos sábios, limpam tecidos e superfícies, onde as cores foram consumidas pela 

voragem do tempo, restituem a beleza escondida pelas sombras da corrosão, ressuscitam esplendores 

antigos da nossa identidade cultural”.   
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 Veja-se a breve organização do 16º Encontro Trienal do Comité da Conservação do ICOM (ICOM-CC) que decorrerá em Lisboa em 

Setembro de 2011, com o tema “Cofnol[f H_lcn[a_/Cofnol[f I^_hncns: Tb_ Rif_ i` Cihm_lp[ncih”. Website do evento: http://www.icom-

cc2011.org/ 
58 Podcast da TSF – Encontros do Património. Os trabalhos e os dias da Conservação e Restauro.  

http://www.icom-cc2011.org/
http://www.icom-cc2011.org/


A transformação da profissão do conservador-restaurador: 

Um estudo da socialização e construção das identidades profissionais 

Silvia Sá 

 

1

3

2 

132 

 A falta de regulação, fiscalização e supervisão dos trabalhos:  

Uma das tarefas levadas a cabo para a afirmação do estatuto profissional tem sido a de tentar assegurar a 

demarcação legal da actividade como seu domínio exclusivo (Dubar e Tripier, 1998). Na análise da 

regulação da actividade por parte do Estado, com as recentes alterações na conjuntura legal (Lei de Bases 

do Património Cultural - Lei nº 107/2000 - e diplomas que a desenvolvem – D. L. 140/2009), avançou-se na 

demarcação deste domínio exclusivo, reconhecendo-se a necessária competência especializada para a 

execução dos trabalhos. Porém, os participantes colocam sérias dúvidas quanto à implementação, 

regulação, fiscalização e supervisão dos trabalhos, que consideram ainda diminuta. Esta lacuna é 

corroborada pela recente divulgação de um Plano Estratégico para a Conservação e Restauro da 

responsabilidade do Ministério da Cultura, apresentado a 4 de Maio de 2011, e que preconiza a criação do 

Conselho Regulador da Conservação e Restauro e da Rede Nacional de Conservação e Restauro 

(RENACOR). De acordo com a informação divulgada, encontra-se a seguinte especificidade
59

: 

‚Este plano estruturante permitirá, por um lado, tornar mais transparente a actividade da Conservação 

e Restauro, definindo competências e estabelecendo critérios de adjudicação e creditação de 

empresas e indivíduos e, por outro, promoverá a optimização e articulação de recursos humanos 

especializados, pertencentes a diferentes organismos do Estado bem como o reforço destas infra-

estruturas, contribuindo, decisivamente, para uma presença efectiva no território, capaz de garantir o 

papel do Estado na salvaguarda do Património. (“) O Plano foi definido tendo como ponto de partida 

a realidade actual da actividade de conservação e restauro, hoje assente no sector privado, o 

cumprimento da Lei de Bases do Património Cultural, e respectivos Decretos Regulamentares, e o 

papel dos organismos responsáveis do estado, enquanto estruturas de regulação, fiscalização e 

supervisão e a necessidade efectiva de salvaguarda do património nacional‛ 

Ainda de referir que estas preocupações dos participantes com os mecanismos de regulação deste 

mercado de trabalho centram-se, maioritariamente, no potencial exercício do poder público, mais do que no 

trabalho levado a cabo pela associação profissional.  

 

 

                                                             
59

 Notícia de 13 de Maio de 2011. Consultado no Website do IMC http://www.ipmuseus.pt/pt-

PT/iniciativas/actividades_imc/ContentDetail.aspx?id=3184 [29.06.2011]  

http://www.ipmuseus.pt/pt-PT/iniciativas/actividades_imc/ContentDetail.aspx?id=3184
http://www.ipmuseus.pt/pt-PT/iniciativas/actividades_imc/ContentDetail.aspx?id=3184
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 A reduzida identificação com a corporação profissional nacional:  

Nos quatro casos aqui apresentados, o trabalho e funcionamento da Associação Profissional revelou-se 

uma questão delicada. A discussão permitiu salientar o progresso na estruturação da profissão e a 

multiplicidade de iniciativas dos últimos anos, recenseando-se, porém, notas esparsas de cepticismo com 

críticas concretas: a clara oposição à política de funcionamento; o número reduzido de associados; a falta 

de transparência dos métodos e decisões; a falta de espírito associativo; a falta de dinamismo, não 

conseguindo cativar novos sócios; a reduzida intervenção para a promoção dos interesses da classe 

profissional; a reduzida credibilidade no meio. O facto de não ser uma associação profissional de direito 

público é também apontado, por alguns participantes, como uma limitação. Não detendo poder legal de 

auto-regulação, o actual exercício desta profissão não obriga à inscrição na associação, o que permitiria 

limitar a entrada de profissionais rivais no seu campo de trabalho, e o seu regulamento vincula apenas os 

membros inscritos e não propriamente os candidatos ao exercício da profissão. Distanciando-se de 

algumas práticas de funcionamento desta associação, e não lhe reconhecendo um potencial de melhoria 

efectiva ou de protecção do exercício, os entrevistados atribuem maior credibilidade e reconhecimento às 

directrizes profissionais e ao funcionamento de organismos de carácter supranacional (ex: Comité 

Internacional do ICOM para a Conservação - ICOMCC; Confederação Europeia dos Conservadores-

Restauradores - ECCO).  

Por último, importa referir que nenhum dos participantes falou de níveis remuneratórios, não tendo sido 

manifestado nenhum grau de satisfação ou insatisfação face à remuneração auferida. Apenas se 

encontraram referências a uma disparidade de valores/hora praticados para remunerar um trabalho 

moroso, dispendiomi, `_cni jil og “jl_mn[^il ^_ m_lpcçi ^_ fori”, ]igi l_`_l_ B_lh[l^i, io jil og[ 

empresa que vende mão-de-obra e não produtos. A ausência de referências ao factor remuneratório é um 

aspecto particularmente interessante e a merecer uma análise aprofundada num estudo futuro. 

Para terminar, resta salientar que a análise e comparação destas narrativas permitiu evidenciar tendências, 

pontos de convergência e de divergência, que poderiam dar lugar a um estudo mais aprofundado, 

considerando estes resultados como a base exploratória e de incursão nesta profissão.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atendendo às novas configurações do trabalho, mais especificamente às mudanças ocorridas neste campo 

profissional, o presente estudo esboça algumas pistas de compreensão e análise do processo de 

socialização e construção identitária, apontando alguns debates contemporâneos da profissão. 

Sublinhando o enfoque do título atribuído desde a formulação da ideia deste projecto de dissertação, 

verifica-se que a profissão se alterou profundamente nos últimos anos. Os principais resultados 

demonstram que, como referido por Henault (2011), o problema social a que responde a conservação e 

restauro não mudou muito desde a sua aparição. Trata-m_, ]igi l_`_l_ [ [onil[, ^_ “salvaguardar uma 

obra ameaçada de desaparecer ou melhorar o seu estado estético, regularmente alterado pela passagem 

do tempo e a mão do homem” (id.: 75). O que mudou  foi o conteúdo da actividade. Anteriormente fundada 

nos conhecimentos empíricos e num saber-fazer artístico ou artesanal, a conservação e restauro assume 

hoje um carácter científico que mobiliza saberes teóricos multidisciplinares (Henault, 2011). A evolução 

efectiva da profissão foi encontrada em numerosos documentos (artigos; obras científicas; notícias; etc.) 

das re]_hn_m ^é][^[m, nl[ç[h^i [ jl_m_hç[ ^_ og “_]i” ko_ al[^o[fg_hn_ `ilgof[ hip[m jcmn[m j[l[ [ 

“l_a_h_l[çãi” _ m[í^[ ^i m_o _mn[^i ^_ “]lcm_”.  

No estudo deste constructo humano, produto de socializações sucessivas (Dubar, 1997a), a nossa atenção 

focou-se, particularmente, na singularidade de cada narrativa numa relação dinâmica com dimensões 

contextuais da profissão, permitindo o registo de notas de tensões e de condicionantes enfrentadas 

actualmente pelos profissionais da área. Nestes termos, foi possível delinear alguns traços de uma cultura 

profissional, o que facilitou a interrogação dos agentes e a leitura desta realidade, que parece assumir os 

contornos de uma certa encruzilhada. Vários foram os caminhos que levaram ao actual panorama e vários 

são os rumos da mudança que se projecta. 

O impacto de novas abordagens disciplinares e o panorama de crise económica obriga os profissionais a 

adaptarem-se continuamente, desenvolvendo um olhar retrospectivo e projectando os seus rumos num 

cenário que apreendem como incerto. No corpo desta reflexão, formulam-se anseios de renovação na área, 

propondo estratégias concretas para ultrapassar as dificuldades vigentes, que apontam, genericamente, 

para a formação e o acesso ao exercício, para a integração de novos recursos humanos (refrescar dos 

sítios), para o reforço do enquadramento normativo e regulador (legislação; instituições; etc.) e para uma 

redinamização da actual associação profissional. Nos processos biográficos e relacionais que levam à 
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construção da identidade e ante as transformações passadas, presentes e futuras, sublinha-se, assim, o 

carácter inconformado deste grupo profissional, consciente dos actuais riscos profissionais, mas implicado 

na salvaguarda do nosso património cultural. 

Neste mundo de possíveis, feito de oportunidades e concorrência, reencontramos indivíduos que se 

[mmog_g ]igi “ál\cnlim” ^im m_om êrcnim _/io chmo]_mmim. P[l[ [fég ^[ ohc^[^_ ^i aloji jli`cmmcih[f, 

das normas e dos conhecimentos comuns, partilharam-se experiências de vida com actores que se 

autonomizam e diversificam. Face ao contexto e conjuntura descritos nas palavras de cada um, realça-se o 

empenho individual na formulação e concretização de um projecto e o processo de individuação, em que 

todos estão investidos. 

Numa última ressalva, convém relembrar que os dados apresentados no quadro deste estudo foram 

recolhidos junto de um número reduzido de casos e, como já referido anteriormente, não tem qualquer 

pretensão de exame do fenómeno da socialização e construção identitária do conservador-restaurador na 

sua totalidade. Nas questões aqui abordadas, almejamos, sobretudo, o levantamento de indícios de 

]igjl__hmãi mi\l_ ^cg_hmõ_m ^_ og[ ]ih`caol[çãi ]if_]ncp[, n[cm ]igi “j_l]olmi \cialá`c]i”, “Mincp[çãi 

_ pi][çãi jli`cmmcih[f”, “_m]if[m _ ]ollí]ofim _rcmn_hn_m”, “chm_lçãi hi g_l][^i ^_ nl[\[fbi”, “jli`cmmãi”, 

“[mmi]c[çãi jli`cmmcih[f”. O chn_l_mm_ ^_mn[ chp_mnca[çãi l_mc^_, [hn_m ^_ g[cm, h[m jcmn[m _ l_`f_rõ_m ko_ 

se consideraram pertinentes, tendo em conta as trajectórias dos profisscih[cm ko_ “^_m]i\lcgim”.  

Atendendo aos constrangimentos temporais em que esta dissertação teve de ser realizada, permanecem 

em aberto algumas intenções que teriam seguramente enriquecido a presente reflexão, tais como o 

contacto com profissionais detentores de uma formação fora da área de Lisboa (ex: Tomar), com 

professores que ministram os actuais programas ou que tenham coordenado reformas curriculares. 

Interessante ainda teria sido recolher a opinião de elementos da associação de profissionais ou mesmo 

assistir a algumas das suas reuniões. O complemento de diferentes papéis e trajectórias permitiria 

aprofundar algumas ideias deixadas em aberto, descobrir novas pistas para a compreensão da 

problemática em estudo ou mesmo contrariar algumas relações aqui estabelecidas.    

A existência de uma certa proximidade identitária, quanto ao contexto de trabalho, entre a investigadora e o 

aloji jli`cmmcih[f _g ][om[ `[]cfcnio i ]ihn[]ni _ [ []_cn[çãi ^[ “j[lncfb[”. Ti^im im _hnl_pcmn[^im 

conheciam o local de trabalho da investigadora, estabelecendo ao longo do diálogo alguns paralelismos 

entre instituições e sistemas de uma realidade comum (área da cultura e mais concretamente dos museus), 
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aludindo ainda a protagonistas comummente conhecidos. A partilha de um mesmo universo simbólico 

facilitou a incursão no estudo e compreensão do objecto de estudo. 

Retomando a citação que introduz a presente investigação (pág. i), a transformação aqui estudada reflectiu-

se na própria transformação de nós mesmos, pelo aprofundar de um tema que nos é caro, pelo encontro 

]ig i ionli _ ]ihhim]i jlójlcim, j_f[ ]ihm]c_hn_ “chnligcmmãi” h[ l_[fc^[^_ ^_ og[ jli`cmmãi ^i ^igíhci 

cultural.   

Em fim de linha, o desafio da prossecução deste trabalho, no ritmo da contemporaneidade, consistiu uma 

busca temática que permitiu cimentar um interesse a/por germinar. 
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