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Apresentação
Os Cadernos de Sociomuseologia foram criados em 1993 com o
objectivo de apoiar a formação em Museologia que então se iniciava na
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em Lisboa.
Neste sentido, foi privilegiada a publicação de artigos dos professores
do Departamento de Museologia ou professores convidados, em
particular do Brasil e do Canadá, que enquadravam aulas e seminários,
ou artigos que resultavam dos trabalhos de investigação e estudos dos
próprios alunos. Progressivamente foram incluídos artigos apresentados
em conferências nacionais e internacionais, organizadas ou acolhidas
pelo Departamento de Museologia (ICTOP, MINOM, Encontros
nacionais Museologia e Autarquias) assim como artigos submetidos
para publicação por meio de chamadas abertas ou por convite. Tratouse sempre de artigos que visavam contribuir para a reflexão e para a
consolidação da Museologia enquanto Ciência Social, mas tendo a
Sociomuseologia como fio condutor. Esta opção resultou na verdade do
contexto social e cultural no qual nasceram os primeiros programas de
formação os quais tinham por objetivo acolher todos e todas as pessoas
que já trabalhando em museus, tinham por referência a Ecomuseologia
e/ou a Nova Museologia. Naturalmente, alunos, professores e programas
tinham preocupações relacionadas com a participação, a identidade, os
processos dialógicos de atuar no campo da museologia e do Património.
Estes temas, de uma ou de outra forma estavam relacionados com o
conteúdo da Declaração da Mesa Redonda de Santiago de 1972 e da
Declaração do Québec de 1984 e em geral com a proposta teórica e prática
que o Movimento Internacional para uma Nova Museologia - MINOMICOM viria a lançar em 1985. Foram assim publicados 44 volumes entre
1993 e 2012, incluindo algumas teses e dissertações.

São artigos que servem os desafios contemporâneos da Museologia
para todos os museus que se assumem, como referiu René Rivard na
4ª Conferencia Alma S. Wittlin Memorial, ICOM 2016, como Museus
de IDEAS-DESAFIOS. Por outras palavras, como nós dizemos, museus
onde os principais acervos são compostos pelos problemas da Sociedade
Contemporânea.
Na presente reedição, composta por 7 volumes, optou-se por
agrupar apenas os artigos já que teses e dissertações estão disponíveis na
página web do Departamento de Museologia http://museologia-portugal.
net. Trata-se assim de 230 artigos, escritos por 135 autores oriundos de
17 países com maior expressão de Portugal, Brasil, Espanha, Canadá,
França, Reino Unido, Holanda e México. Uma breve avaliação deste
trajeto encontra-se em Figurelli Gabriela, “Cadernos de Sociomuseologia
1993-2012: da Nova Museologia à Sociomuseologia”, #7-2016, Nova
Serie
Em boa hora, em 2013 os Cadernos foram totalmente
reorganizados de modo a respeitar as orientações e normas internacionais
para a indexação de revistas científicas. Assim nasceu a actual Nova série
apenas em formato digital, entretanto avaliada e indexada pelo Directory
of Open Access Journals (DOAJ) e pelo European Reference Index for
the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) cujo um conselho
editorial e de avaliadores é composto por professores e investigadores
cujo mérito é reconhecido internacionalmente.
Os artigos agora republicados procuram servir os desafios
contemporâneos da Museologia e para todos os museus que se assumem,
como referiu René Rivard na 4ª Conferencia Alma S. Wittlin Memorial,
ICOM 2016, como Museus de IDEAS-DESAFIOS. Por outras palavras,
como nós dizemos, museus onde os principais acervos são compostos
pelos problemas da Sociedade Contemporânea
O objectivo de servir a Sociomuseologia mantem-se, mas agora
de forma mais organizada. Pensamos que a leitura em papel tem e terá
sempre um gosto especial. A todos e todas que ao longo destes anos têm
apoiado os Cadernos de Sociomuseologia expressamos o nosso profundo
agradecimento.
A Coordenação dos Cadernos de Sociomuseologia.

Forewords
The Journal of Sociomuseology was created in 1993 in order
to support training in Museology at the Lusophone University of
Humanities and Technology in Lisbon. In this sense, it was privileged
to publish papers of the lecturers from the Department of Museology
or visiting professors, particularly from Brazil and Canada, who were
teaching classes and leading seminars, or articles that resulted from
students’ own research work. Progressively, were included papers
presented at national and international conferences, organized or
hosted by the Department of Museology (ICTOP, MINOM, National
meetings of Museology and Local Administration) as well as papers
submitted for publication through open calls or by invitation. It was
always articles aimed to contribute to the reflection and consolidation
of Museology as Social Science, but having the Sociomuseology as a
guideline. This option resulted from the social and cultural context
in which were born the first training programs, which were designed
to accommodate each and every person who was already working
in museums, and had by reference Ecomuseology and / or the New
Museology. Naturally, students, professors and programs, had
central concerns about participation, identity, dialogic processes in
the field of museology and heritage. These themes, were related to
the content of the Declaration of Santiago Round Table 1972 and the
Declaration of Quebec in 1984 and, in general, with the theoretical
and practical aproache that the International Movement for a New
Museology - MINOM- ICOM would launch in 1985. In this context
were published 44 volumes between 1993 and 2012, including some
theses and dissertations.

Papers that serve contemporary challenges of Museology to all
museums that assume, as stated René Rivard at the 4th Conference
Alma S. Memorial Wittlin, ICOM 2016 as IDEAS-ISSUES Museums.
In other words, as we say, museums where “collections” are composed
by the problems of contemporary society.
In this reprint, consisting of 7 volumes, it was decided to
group only papers. We republished 230 articles written by 135 authors
from 17 countries mainly from Portugal, Brazil, Spain, Canada,
France, UK, Holland and Mexico. A brief evaluation of this work is
in Figurelli Gabriela, “Cadernos de Sociomuseologia 1993-2012: da
Nova Museologia à Sociomuseologia” # 7-2016, New Series. Theses
and dissertations are available on the Department of Museology
website - http://museologia-portugal.net.
In 2013, Journal of Sociomuseology were completely
reorganized in order to comply with international guidelines and
standards for indexing scientific journals. Thus was born the current
New series only in digital format, already evaluated and indexed by
the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and the European
Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH
PLUS). The Editorial and Referee Board comprises academics and
researchers whose merit is recognized internationally. We keep the
purpose of serving the Sociomuseology, but now in a more organized
way.
We think that reading on paper has and will always have a
special taste.
The papers now reprint, aims to contribute to contemporary
challenges of Museology and to all museums that assume, as stated
René Rivard at the 4th Conference Alma S. Memorial Wittlin,
ICOM 2016, as IDEAS- ISSUES Museums. In other words, as we
say, museums where collections are composed by the problems of
contemporary society.
To all persons and friends that over the years have supported the
Journal of Sociomuseology we express our deep gratitude.
The Journal of Sociomuseology Board.

Paula Assunção dos Santos
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Introduction
Since its creation in 1985, the International Movement for a New Museology
(MINOM) has contributed to the museum field with reflections and practices
related to the use of heritage as a tool for social change. For the occasion of
the 22nd ICOM General Conference in 2010, MINOM joins the discussions on
the theme Museums for Social Harmony with great enthusiasm. We understand
issues such as community action, emancipation and solidarity to be paramount
to achieving social harmony. Whether social harmony concerns tolerance,
mutual trust or dialogue, in our view it is not possible to ignore political aspects
that also form the basis of social interaction- and by extension shape heritage
and museum work. Harmony should look in the direction of equality rather
than that of conformism1.

As Pedro Cardoso argues in his article, the development agenda has
had a deep impact in the museum field since the second half of the 20th
century. Today, we speak of sustainable development, social inclusion,
cultural diversity, multiculturalism, and social harmony. These are
not magical concepts and we must be critical about the fact that many
times they operate more to give an illusion of change rather than to
1

to borrow the term from Amareswar Galla. ICOM News Vol 62, no2

2009-2010
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promote actual change. For us, change is a political take on the basics
of the human condition. It responds to the capacity of people to truly
participate in the shaping of their own future. Conscientization, also
known as critical consciousness, is a concept developed by the Brazilian
educator Paulo Freire in the 1960’s and 1970’s, years before the idea of
empowerment made its way into the country. Conscientization lies in the
root of new museology and of sociomuseology, advocating for grass-root
participation as well as for informed and capable negotiations among
heritage stakeholders.
MINOM is a political heir of the Declaration of Santiago de Chile (1972).
According to the concept of integral museum, museums should play
a role in solving social problems and work in connection with local
communities. The Declaration of Santiago, as well as the work of Hugues
de Varine, had a direct influence in adding to the ICOM definition of
museums the sentence “in the service of society and its development”
in 1974. In 1984, a group of practitioners of new types of museums (
ecomuseums, local museums, community museums, popular museology)
met in Quebec. Together they wrote the Declaration of Quebec, which
stated that they were first and foremost concerned with the improvement
of living conditions, the development of populations and their projects
for the future. The principles of new museology were also clear: “It has
to some extent become one of the possible forms of bringing peoples
closer together, for their own and mutual knowledge, for their cyclic
development and their desire for the fraternal creation of a world that
respects its intrinsic wealth”.
In France, Spain, Portugal, Mexico, Brazil, Canada (Quebec), and Italy,
ecomuseums and community museums multiplied, and many initiatives
grew outside of the Latin circles. Each have in their own way added to the
possibilities and implications of local heritage and development work.
Today, ecomuseology and community museology are complex fields of
knowledge and experimentation. They maintain specific relations with
the world of museology and with that of new museology. Relations we
hope will become more intense as we break down language barriers and
improve dialogue between different countries.

Paula Assunção dos Santos
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New museology arrives in the 21st century as a movement, a school of
thought and a philosophy. As school of thought, new museology has
its traditions. As a movement, it combines the efforts of MINOM and
many other organizations and individuals around a common project.
In these efforts we associate with the practice and critical thinking
of sociomuseology. Sociomuseology can be seen as the result of a
process of maturity of new museology in face of the changes in our
contemporary society. The term was coined in the 1990’s and applied in
MA and PHD programmes at the Lusófona University in Lisbon; in BA
courses as well as policies, museum and heritage programmes in Brazil;
in experiments at the Reinwardt Academy in Amsterdam2; and in the
activities of MINOM international, among others. Sociomuseology
encompasses ecomuseums, community museums, as well as the work
of what once new museologists called traditional museums. For this, it
upholds the philosophy of new museology, not necessarily related to the
form of ecomuseums or community museums but to the principles of
conscientization, participation and social change. Much of the experience
of new museums also informs sociomuseology, referring to the power of
the process, to the methods, to the role of the professional, to the role of
the community and its relation with other stakeholders.
The reader will find in the first part of this publication three reference
documents that tell more about this story, the Declaration of Santiago
(1972), the Declaration of Quebec (1984) and the Evolving Definition
of Sociomuseology (2007 updated version). Sociomuseology brought
the philosophy of new museology closer to museums independently of
their typology. It sees its role as to contribute to adapting museological
structures to a more human view of society. Similar to new museology, it
has an interdisciplinary approach, which calls upon other disciplines of
human and social sciences.
Sociomuseology is a field of knowledge in development. We know we
are not alone in trying to open museums to society. We are, however,
aware of our own ways and participate in the international debate hoping
to contribute and to benefit from this interaction. Sociomuseology
2

See Sociomuseology 4
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activists have been trying to improve dialogue also by creating better
connections with the English-speaking world. In July 2010, MINOM held
its first international workshop in English at the Reinwardt Academy in
Amsterdam. The present book is the fourth issue in English of a long
series of journals dedicated to sociomuseology, published in Portuguese
by the Lusófona University since 1993.
With this special edition published for ICOM Shanghai 2010, we hope to
offer the international community a view of ideas, potential and challenges
of a sociomuseological perspective. It presents a collection of documents,
unpublished articles, translations of texts previously published in other
languages, and papers presented at conferences. The authors are active in
MINOM, community museology, and sociomuseology, or share much of
same concerns and efforts.
In the last decades and especially since the 1990’s, the world has witnessed
a boom of alternatives to and ameliorations of the modern museum.
Besides ecomuseums and community museums, there is the growing
work of museums in social inclusion, co-curatorship, museums working
with social movements, etc. The growing museal diversity and the
democratization of tools pose new questions and opportunities. Within
these movements, MINOM acknowledges a tendency of the mainstream
establishment to absorb innovation and empty it from its transformative
content. The field has become more complex and nuances are difficult
to distinguish. We are aware of the risk of participatory work becoming
banal. For this reason, in the last years there has been a growing effort
to give body to a sociomuseological critique. The second part of this
publication (To Think Sociomuseologically) offers reflections in this
direction. The articles critically review museums and the museum field,
identify trends and propose alternatives based on a deeper understanding
of participation and social change. Together, they defend work with
participation that is more realistic than romantic, that tries to be honest
according to the reality of each specific situation, and that is actually far
from being a solved subject.
Participation is not an end in itself. It is a means for creating a better
world. As said before, it is neither a romantic nor a magic idea. Since

Paula Assunção dos Santos
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the 1960’s, initiatives close to MINOM’s philosophy have been working
with participation and development, mainly via territorial forms such
as ecomuseums and community museums. The third part of this
publication (Community, territory and museums in the 21st century)
updates this work. We could ask ourselves what it means to work with
communities and territory today? The articles focus less on the typology
of museums and more on what they propose to achieve, their underlying
principles and modes of work. Initiatives from Portugal, Spain, Brazil,
South Africa, Japan and Mexico show how the concepts community,
territory and development gain new connotations within the dynamics
of the 21st century. Immigration, gender studies, knowledge networks,
globalization, and social movements are some of the forces that have an
enormous influence on these initiatives. The reader will find exciting
examples of museums (whether community museums, ecomuseums, or
just museums) and memory hotspots working with people, communities,
social movements, accessing territories, dealing with memory, and with
art.
The fourth part of this publication brings a number of documents about
MINOM and the PhD programme in Sociomuseology at the Lusófona
University.
Two of our contributors in this publication, the District Six Museum
in Cape Town and the Museu da Maré in Rio de Janeiro are exploring
the possibilities of starting a partnership. Creating a grassroot network
and mode of operation could offer alternatives to local work as well as
open new channels of interaction and action in society, in one’s own
community, but also in the context of the city, country and internationally.
It is in this spirit of solidarity that we hope to enhance our dialogue with
the museum community.

Paula Assunção dos Santos
Vice-president of MINOM International

Part I
Reference Documents
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Round Table Santiago do Chile ICOM, 1972

1 Basic principles of integral museum
Members of the Round Table on the Role of Museums in Today’s Latin
America, analyzing the leaders’ accounts on the problems of the rural
environment, of the urban environment, of scientific and technological
development and of lifelong education, became aware of the importance
of these problems for the future of Latin American society.
They agreed that solution of such problems depended on an understanding
by the community of the technical, social, economic and political aspects
involved.
Creation of awareness of the present situation and of possible alternative
solutions was considered to be an essential step in achieving the
integration envisaged. It was in this respect that the members of the
round table believed that museums could and should play a decisive role
in the education of the community.
Santiago, 30 May 1972

2 Resolutions adopted by the round table of Santiago (Chile)
Considering
That the social, economic and cultural changes occurring in the world,
and particularly in many under developed areas, constitute a challenge
to museology.
That mankind is living through a profound crisis; that technology has
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produced an enormous advance of civilization which is not matched
by cultural development; that this has led to an imbalance between the
countries which have achieved great material development and others
which remain on the periphery of development and are still enslaved as a
result of their history; that most of the problems revealed by contemporary
society have their roots in situations of injustice and cannot be solved
until those injustices are rectified.1
That the problems involved in the progress of societies in the contemporary
world call for an over-all view and integrated treatment of their various
aspects; that the solution is not confined to a single science or discipline
any more than the decision concerning the best solutions and the way of
implementing them belongs to a single social group, but rather requires
the full, conscious and committed participation of all sections of society.
That the museum is an institution in the service of society of which it
forms an inseparable part and, of its very nature, contains the elements
which enable it to help in moulding the consciousness of the communities
it serves, through which it can stimulate those communities to action by
projecting forward its historical activities so that they culminate in the
presentation of contemporary problems; that is to say, by linking together
past and present, identifying itself with indispensable structural changes
and calling forth others appropriate to its particular national context.
That this approach does not deny the value of existing museums, nor
does it imply abandoning the principles of specialized museums; it is
put forward as the most rational and logical course of development for
museums, so that they may best serve society’s needs; that in some cases,
the proposed change may be introduced gradually or on an experimental
basis; in others, it may provide the basic orientation.
1

The above preambular paragraph was approved by a majority of

seven votes in favour (those of Mario Vázquez, Raúl González Guzmán, Hernán
Crespo Toral, Luis Diego Gómez Pignataro, Luis Luján Muñoz, Carlos de Sola
and Federico Kauffmann Doig) to four against (those of Mario E. Teruggi, Mrs
Lygia Martins- Costa, Enrique Enseíiat and Hector Fernández Guido) who
disapproved of some of the terminology employed.
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That the transformation in museological activities calls for a gradual
change in the outlook of curators and administrators and in the
institutional structures for which they are responsible; that, in addition,
the integrated museum requires the permanent or temporary assistance
of experts from various disciplines, including the social sciences.
That the new type of museum, by its specific features, seems the most
suited to function as a regional museum or as a museum for small- and
medium-sized population centres.
That on the basis of the above considerations, and bearing in mind that
the museum is an institution in the service of society which acquires,
preserves, and makes available exhibits illustrative of the natural and
human evolution, and, above all, displays them for educational, cultural
and study purposes, the round table convened by UNESCO in Santiago
(Chile), from 20 to 31 May 1972 on the role of museums in today’s Latin
America.

Resolves
In general
I. That museums should widen their perspectives to include branches
other than those in which they specialize with a view to creating an
awareness of the anthropological, social, economic and technological
development of the countries of Latin America, by calling on the services
of advisers on the general orientation of museums.
2. That museums should intensify their work of recovering the cultural
heritage and using it for social purposes so as to avoid its being dispersed
and removed from Latin America.
3. That museums should make their collections available in the most
convenient possible manner to qualified research workers and, so far as
possible, to public, religious and private institutions.
4. That traditional museographic techniques should be brought up to
date in order to improve the visitors’ comprehension of the exhibits; that
museums should preserve the character and atmosphere of permanent
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institutions, without resorting to the use of costly and sophisticated
techniques and materials which might encourage a tendency to
extravagance unsuited to Latin American conditions.
5. That museums should establish systems of evaluation in order to verify
their effectiveness in relation to the community.
6. That having regard to the findings of the survey on current needs
and the shortage of museum staffs to be conducted under the auspices
of UNESCO, the existing training centres for museum staffs in Latin
America should be strengthened and expanded by the countries
themselves; that the system of training centres should be amplified with
regional integration as an ultimate objective; that facilities should be
provided at the national and regional levels for the re-training of existing
personnel and provision should be made for training courses abroad.

Concerning rural areas
That museums should be used to help create wider awareness of the
problems of rural areas, by the following means:
(a) Exhibitions of technologies which might be applied to community
improvement;
(b) Cultural exhibitions setting forth alternative solutions to social and
ecological environment problems with a view to increasing the public’s
awareness and strengthening national ties:
(i) Exhibitions relating to rural areas in urban museums;
(ii) Mobile exhibitions;
(iii) The establishment of site museums.

Concerning urban areas
That museums should be used to help create wider awareness of the
problems of urban areas, by the following means:
(a) City museums should lay special emphasis on urban development

23

and its problems, both in their exhibitions and in the research facilities
provided;
(b) Museums should organize special exhibitions illustrating the
problems of contemporary urban development;
(c) With the assistance of the large museums, exhibitions should be
held or museums established in suburbs or rural areas with a view to
acquainting the local populations with the possibilities and disadvantages
of life in large cities;
(d) The offer of the National Anthropological Museum in Mexico City to
try out the museological techniques of the integral museum by holding
a temporary exhibition of interest to Latin America should be accepted.

Concerning scientific and technical development
That museums should be used to help create wider awareness of the need
for further scientific and technological development, by the following
means:
(a) Museums should stimulate technological development based on
actual conditions in the community;
(b) Museums should be included in the agendas of meetings of ministries
of education and other bodies specifically responsible for scientific and
technological development as one of the means for disseminating the
progress made in those fields;
(c) Museums should promote the dissemination of aspects of science
and technology by decentralizing themselves through the organization
of mobile exhibitions.

Concerning lifelong education
That museums should intensify their function as the best possible agent
of lifelong education for the community in general by making use of all
the communication media, by the following means:
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(a) An educational service should be included in museums which do not
possess one, and provided with adequate equipment and resources to
perform its teaching role inside and outside the museum;
(b) Services to be offered by museums on a regular basis should be
included in the national educational policy;
(c) Audio-visual programmes on important subjects should be diffused
for the use of schools, including those in rural areas;
(d) Duplicate materials should be used for educational purposes, through
a system of decentralization;
(e) Schools should be encouraged to make collections and hold exhibitions
of items from their cultural heritage;
(f) Training programmes should be established for teachers at different
educational levels (primary, secondary and university).
These recommendations reaffirm those made at various seminars and
round tables on museums organized by UNESCO.

2. For the creation of a Latin American Association of Museology
Considering
That museums are permanent institutions in the service of society which
acquire and make available exhibits illustrative of the natural and human
evolution, and, above all, display them for study, educational and cultural
purposes;
That, particularly in the Latin American region, they should meet the
needs of the broad masses of the population, which is striving to attain a
better and more prosperous life through a knowledge of its natural and
cultural heritage, past and present, which, in more highly developed
countries, are performed by other bodies;
That, with few exceptions, Latin American museums and museologists
encounter difficulties of communication owing to the great geographical
distances which separate them from each other and from the rest of the
world;
That the significance and potentialities of museums for the community

25

are not yet fully recognized by the authorities nor by all sections of the
public;
That at the eighth General Conference of ICOM in Munich and at the
ninth General Conference in Grenoble, the Latin American museologists
present referred to the need to set up a regional organization.
The Round Table on the Role of Museums in Today’s Latin America
convened by UNESCO in Santiago, Chile, from 20 to 31 May 1972,
Resolves:
I. To set up the Latin American Association of Museology (ALAM), open
to all museums, museologists, museographers and research workers and
educationists employed by museums, for the following purposes and by
the following means:
Providing the regional community with the best museums, based on the
total experience of all the Latin American countries;
Creating a means of communication between Latin American museums
and museologists;
Promoting co-operation among the museums of the region through
the exchange and loan of collections, and exchange of information and
specialized staff;
Creating an official body to express the desires and experiences of
museums and the profession in relation to its own members, the
community, the public authorities and other related bodies affiliating the
Latin American Association of Museology to the International Council of
Museums and adopting a parallel organizational structure, its members
being at the same time members of ICOM;
Dividing for operational purposes the Latin American Association
of Museology into four sections corresponding, provisionally, to the
following four areas:
Central America, Panama, Mexico, Cuba, the Dominican Republic,
Puerto Rico, Haiti and the French West Indies; Colombia, Venezuela,
Peru, Ecuador and Bolivia; Brazil; Chile, Argentina, Uruguay and
Paraguay.
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2. That the undersigned, participants in the round table of Santiago,
Chile, constitute themselves as an Organizing Committee of the Latin
American Association of Museology and appoint a working group of
five members, four representing one each of the four above-mentioned
areas and the fifth acting as general co-ordinator; that this group will be
responsible, within a period of six months at the most, for:
Preparing the association’s statutes and regulations;
Agreeing with ICOM on forms of joint action;
Giving extensive publicity to the new organization, and calling elections
for constituting the various organs of ALAM;
Fixing the provisional headquarters of this association at the National
Anthropological Museum in Mexico City;
Composing the above-mentioned working group of the following persons
representing their respective areas: Area I, Mr Luis Diego Gómez (Costa
Rica); Area 2, Dr Alicia Dussan de Reichel (Colombia); Area 3, Mrs
Lygia Martins-Costa (Brazil);Area 4, Dr Grete Mostny Glaser (Chile);
co-ordinator, Professor Mario Vázquez (Mexico).
Santiago (Chile), 31 May 1972

3 Recommendations presented to UNESCO by the round table of
Santiago (Chile)
The round table convened by UNESCO in Santiago (Chile), from 20 to
31 May 1972 on the Role of Museums in Today’s Latin America presents
to UNESCO the following recommendations:
1-One of the most important achievements of the round table has been
to identify and define a new approach to the activities of museums: the
integral museum, designed to give the community an over-all view of its
natural and cultural environment; the round table suggests that UNESCO
use the publicity methods at its disposal to promote this new trend.
2- UNESCO would continue and extend its assistance in the training of
museum technicians-both at intermediate and at university level-as it
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does at the Paul Coremans Regional Centre.2
3- UNESCO would promote the establishment of a regional centre for
the preparation and preservation of natural specimens, for which the
existing Regional Centre of Museology at Santiago might serve as a
nucleus. Apart from its teaching function (training of technicians), its
professional museographical function (preparation and preservation
of natural specimens) and the production of teaching materials, the
regional centre would play an important role in the protection of natural
resources.
4- UNESCO would grant research and training facilities for museum
technicians at intermediate educational level.
5- UNESCO would recommend that education ministries and bodies
responsible for scientific, technological and cultural development should
consider museums as one means of disseminating the progress made in
those fields.
6-In view of: the magnitude of the town-planning problems in the region
and the need to inform people about them at various levels, UNESCO
would arrange for the publication of a work on the history, development
and problems of Latin American cities; such a work would be published in
two versions: scientific and popular. In addition, to reach wider sectors of
the population, UNESCO would produce a film on the subject, designed
to appeal to all types of audience.

2

Centro Latino-Americano de Estudios para la Conservación y

Restauración de los Bienes Culturales. Convento de Churubusco, Mexico

29

Declaration of Quebec –
Basic Principles of a New Museology 1984

Introduction
A movement of new museology has its first and international public
expression in 1972 at the “Round table of Santiago (Chile)” organized by
ICOM. This movement claims the social function of the museum and its
interventions` global character.

Proposal

1. Consideration of universal order
In a contemporary world which attempts to integrate all means of
development, Museology should strive to broaden its traditional
attributions and functions of identification, preservation and education
to encompass wider practices than these objectives so as to better include
in its action those related to the human and physical environment.
In order to achieve this goal and incorporate the populations in its action,
museology is increasingly using its interdisciplinarity, contemporary
methods of communication common to cultural intervention as a whole,
and also the means of modern management which integrate their users.
At the same time that it preserves the material fruit of past civilizations,
and that it protects those that bear witness to present day aspirations
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and technologies, the new museology – ecomuseology, community
museology as well as all other forms of active museology – is first and
foremost concerned with the development of populations, reflecting the
modern principles that have driven its evolution while simultaneously
associating them to projects for the future.
This new movement has unquestionably put itself at the service of
creative imagination, constructive realism and the humanitarian
principles upheld by the international community. It has to some extent
become one of the possible forms of bringing peoples closer together, for
their own and their mutual knowledge, for their cyclic development and
their desire for the fraternal creation of a world that respects its intrinsic
wealth.
In this sense, this movement, which aims at manifesting itself globally,
has concerns of scientific, cultural, social and economic order.
Among other means, this movement uses all the resources of museology
(collection, conservation, scientific research, restitution, diffusion,
creation), which it transforms into tools suitable to each specific social
context and projects.

2. Making a stand
Considering that over fifteen years of experiments in new museology –
ecomuseology, community museology and all forms of active museology
– throughout the world have been a critical factor in the development of
the communities that have adopted this way of managing their future;
Considering the need, unanimously felt by the participants in the various
reflection panels and by the consulted contributors, to accentuate the
means to render this movement more widely recognized;
Considering the will to create the organizational basis of a common
reflection and of experiments lived in various continents;
Considering the interest in providing itself with a framework aimed at
fostering the workings of these new museologies and consequently at
articulating principles and means of action;
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Considering that the theory on Ecomuseums and community museums
(neighbourhood museums, local museums…) was born of experiments
conducted in various environments for over 15 years.

The following is adopted:
That the international museum community be invited to acknowledge
this movement, to adopt and accept all forms of active museology in
museum typology;
That everything be done to ensure that public powers acknowledge and
foster local initiatives which implement these principles;
That in this spirit and with a view to allowing the development of the
effectiveness of these museologies, the following permanent structures be
created in close cooperation:
An international committee “Ecomuseums/Community Museums”,
within the scope of ICOM (International Council of Museums);
An international federation of the new museology, which may be
associated to ICOM and to ICOMOS (International Council of
Monuments and Sites), with provisional headquarters in Canada;
That a provisional work group be formed whose first initiatives will be:
organizing the proposed structures, setting objectives, applying a threeyear plan of meetings and international cooperation
Quebec, 12 October 1984.
Adopted by the I International Atelier Ecomuseums/New Museology
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Evolving Definition of Sociomuseology
Proposal for reflection1

Mário C. Moutinho
Sociomuseology expresses a considerable amount of the effort made to
suit museological facilities to the conditions of contemporary society.
The process of opening up the museum, as well as its organic relation
with the social context that infuses it with life, has resulted in the need to
structure and clarify the relations, notions and concepts that may define
this process.
Sociomuseology is thus a scientific field of teaching, research and
performance which emphasizes the articulation of museology, in
particular, with the areas of knowledge covered by Human Sciences,
Development Studies, Services Science, and Urban and Rural Planning.
The multidisciplinary approach of Sociomuseology aims to strengthen
the acknowledgement of museology as a resource for the sustainable
development of Humanity, based on equal opportunities as well as social
and economic inclusion.
Sociomuseology bases its social intervention on mankind’s cultural and
natural heritage, both tangible and intangible.
What characterizes Sociomuseology is not so much the nature of its
premises and its goals, as is the case with other areas of knowledge, but
the interdisciplinary focus which makes it draw on perfectly consolidated
areas of knowledge and relate them with Museology itself.
1

Proposal presented at the 13th MINOM International Workshop,

Lisbon – Setúbal October 2007
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For a long time, the main concerns of Sociomuseology can be found
in numerous documents drawn up within and outside the field of
Museology. By way of example, we may mention the Santiago de Chile
Declaration, dated 1972, the Quebec Declaration (MINOM), 1984, the
Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural
Expressions (UNESCO), 2005, the Convention to Safeguard Immaterial
Heritage (UNESCO) 2003, the World Heritage Convention, Protection of
the Cultural and Natural World Heritage, UNESCO – Paris, 1972. In all
these documents we can find a line of continuity which clearly indicates
the broadening of the traditional functions of museology and the role
that they should take on in contemporary society.
1 – Among these concerns, we should mention the global nature (on
a planetary scale) of the problems related to the preservation and
protection of the Cultural and Natural Heritage within the context of
a national and international vision, not only due to the nature of the
problems but also to the need to design policies that go beyond national
boundaries to impact regions and, in many cases, concern the planet
itself, globally considered.
This understanding derives in part from the need to involve human,
financial, legal, scientific and technical resources that clearly exceed local
or national responsibility. (World Heritage Convention, The Protection
of the Cultural and Natural World Heritage, UNESCO – Paris, 1972).
2 – The acknowledgement that the development issues have also come
to be considered at local, national and international levels, due not
only to the character of these issues, but also to the broad nature of the
sustainability principle that naturally not only transcends borders but
also requires globally sustainable solutions.
In this context, solutions imply many-sided approaches based on the
participation principle and on individual and collective commitment.
Culture and development are increasingly elements of Social
Responsibility, which is where the museum intervention is grounded.
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35

3 – It also widely acknowledged that all societies are in permanent
change. For this reason the action of museums must be based on this
very change whenever it aims to play a socially intervening role.
That the museum is an institution at the service of society, of
which it is a part, and that it possesses in itself the elements
that enable it to participate in the shaping of the communities’
awareness of its purpose;
that it may contribute to the involvement of these communities
in action, placing its activities within a historic framework
that allows it to clarify present-day problems, in other words,
connecting the past to the present, becoming involved in
ongoing structural changes and leading to other changes within
their respective national realities (Santiago de Chile Roundtable,
ICOM, 1972).
4 – More and more, museums are considered to be institutions that
provide services, and for this reason they increasingly need to involve
knowledge from such areas as innovation management, marketing,
design and the new information and communication technologies. These
fields of knowledge bring into museums factors that improve the quality
of the relationship between Museums and their publics and/or users,
regarding which quality management tools can be applied.
These essential approaches, although they are carried out piecemeal,
have now found a new area of knowledge generally known as the
Services Science, Management and Engineering (SSME). This area
seeks to gather and articulate in a consistent way the ongoing work in
the field of computer science, industrial engineering, business strategy,
administration sciences, social and cognitive sciences, and juridical
sciences so as to develop those skills required by an economy increasingly
based on and oriented towards the production and use of services. This
area of knowledge aims to transversely understand other areas which
by themselves have achieved considerable development, but which are
seldom the object of articulate and dialectical understanding.
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More than a really technical function which derives from the understanding
of the museum as an institution at the service of museological objects,
Museums are increasingly deemed to be institutions that provide services.
In this sense, they have to be understood as any other service activity.
Museology and museums (within the context of the economy of cultural
services) have taken up a salient role in the services economy in general,
which today represents 50 to 70% of the Gross Internal Product of the
more developed countries and has taken a growing place in the majority
of the other countries.
5 – The performance of the human resources involved in the various
broad functions of museums increasingly calls for thorough training
which goes beyond the traditional technical training that narrows the
performance of museums exclusively centred on their collections. The
Curricula Guidelines for Professional Development, at present under
revision by ICOM, clearly state the multiplicity of training areas so as to
cover all the fields where the Museum is involved. In a more concise way,
ICTOP’s 1994 Lisbon Declaration already announced this new revision
process regarding the training of museum workers.
Museological training programmes should provide training
opportunities that aim to fulfil the immediate needs and
expectations of the museological community so as to endow it
with proactive programming rather than reactive instruction;
(…),
Museological training programmes should prepare trainees at all
levels so that they can take on higher leadership roles, fostering
intellectual research, imaginative interaction, and brave solutions
to apply to museological practices and activities, as well as convey
a sense of ethical, professional and social responsibility; 2

2

(Lisbon Declaration, Resolutions of the International Committee for

Museum Personnel Training – ICTOP/Universidade Lusófona, 1994)
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This proposal of a definition for Sociomuseology, rather than being a
purely grammatical exercise, in fact seeks to call attention to a vast area
of concerns, methods and objectives which increasingly give meaning
to a museology whose boundaries keep growing. The restrictive view of
museology as a collection-oriented work technique has been replaced
by a new museological understanding and new practices directed to the
development of mankind.
It is precisely to this reality, borne out of the articulation of areas that
have grown sometimes outside museology but which little by little have
become unavoidable resources for the development of museology itself,
that the definition of sociomuseology can be a contribution that helps
understand processes and define limits.
Seen in this manner, sociomuseology becomes a new field of knowledge
which results from the articulation of the other areas of knowledge that
contribute to the contemporary museological process. Between the
paradigm of the Museum at the service of collections and the paradigm
of the Museum at the service of society, therein lies the place for
Sociomuseology.

About the author:
Mário Moutinho is one of the founders and currently President of
MINOM International. Dean of the Lusófona University of Humanities
and Technologies in Lisbon and coordinator of the Sociomuseology
Research Centre at the same University. Architect, museologist, holds a
PhD degree in Anthropology from the Jussieu University –Paris VII

Part II
To Think Sociomuseologically

Pedro Manuel Cardoso
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ICOM 2010: half a century of changes and impasse

Pedro Manuel Cardoso
Half a century, from 1947 to 2010, is enough for us to take stock of the
impact of the “ideology of Development” on Heritage. An ideology
induced by UNESCO and by ICOM. What has changed and what is
still in an impasse? What effects has this ideology had on Heritage? It is
after making this assessment that we can better understand the extent to
which the theme of this 22nd ICOM General Conference – Shangai 2010
is ultimately an obvious product of that influence.

From museography to museology
On this path five key moments can be highlighted: i) the early 1970s; ii)
the early 1980s; iii) the early 1990s; iv) the editorial drive that took place
between 2000 and 2006; v) the redefinition of museology and heritage
from 2006 onwards.
The first key moment brought into museology and into heritage the
“ideology of Development”. This contamination derived from the
simultaneousness of various contributions: the encyclical “Populorum
Progressio”, published by the Vatican in 1967; the report “The Limits to
Growth” published by the Club of Rome in 1971; the Founex seminar held
in Vaud (Switzerland), also in 1971, with Ignacy Sachs, Gamani Corea,
Marc Nerfin and Barbara Ward; the 9th ICOM General Conference of
1971 (‘The Museum in the Service of Man, Today and Tomorrow’); the
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influence of the conclusions of the ‘World Conference on the Human
Environment’ held in Stockholm in 1972, drafted by René Dubos.
These contributions gave rise to the seminal “Round Table of Santiago
de Chile”, in 1972, which expresses the first great conceptual break in
the contemporary history of museology and heritage. In 1974 the word
“Development” enters ICOM’s official definition of ‘Museum’, and there
it has remained, motionless and fixed, until today. In these short years of
the early 1970s all this happens simultaneously.
The second key moment takes place in the early 1980s. In that year,
1980, the ‘International Comittee for Museology’ is founded within
ICOM (ICOFOM), and the historic first issue of its journal is published
(DoTraM – Documents de Travail sur la Museologie – Revue de débat sur les
problèmes fondamentaux de la muséologie, 1980). In 1982 the ‘Association
Muséologique Nouvelle et Experimentation Sociale’ (MNES) is created.
In 1984 the Quebec Declaration is presented. And in 1985, at the
Lisbon Meeting, the ‘International Movement for the New Museology’
(MINOM) is founded. We had the privilege of obtaining, by courtesy of
Mario Moutinho, a copy of the prized manuscript of the Lisbon meeting.
This document, annotated and with the editing produced by the changes
that came to be made throughout the said meeting, is a precious source to
understand the deadlocks and the solutions that were at the conceptual
root of that influential Movement, which today, by its own right, holds a
place in ICOM as Affiliated Committee. The concept of “New Museology”
and the “International Movement for New Museology” will be the most
important factor for theoretical and methodological change to have taken
place in this half century. They were responsible for a profound renewal,
not merely of museum practices, but also of teaching and academic
training. They have eventually become, since 2000, the dominating
contemporary programmatic orientation of museology and heritage. The
authors of this change are in particular Zybnek Stránský, Vinoš Sofka,
Jan Jelinek, Villy Toft Jensen, Tomislav Sola, André Desvallées, Anna
Gregorová, Jiři Neustupný, Hughes de Varine, Mário Moutinho and
Pierre Mayrand. In 2000 Peter van Mensch summarizes well these trends
that arose at the start of the 1970s and continued until the 1980s.
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The third key moment occurs in the early 1990s, with the first systematic
attempt to explain the museum phenomenon and the heritage issue by
Academia. Gathered in over a dozen works published by the University
of Leicester (United Kingdom) between 1990 and 1993, museology
and heritage enter the academic world as well as universities’ agenda of
scientific research for good. Outside Leicester, with Reaktion Books, Peter
Vergo edits The New Museology in 1989 – explanations and interpretations
dominated above all by sociological theories and by communication
theories. The work edited in 2007 by Simon J. Hnell, Suzanne Macleod
and Sheila Mason, Museum Revolutions: how museums change and are
changed, tries to summarize those Leicester contributions, whose names
include Gaynor Kavanaugh, Ghislaine Lawrence, Paulette Mcmanus,
Helen Coxall, Gary Porter, Alan Radley, Kevin Moore, Susan Pearce and
Eilean Hooper-Greenhill.
Between 2000 and 2006 there is another key moment in the reinterpretation of museology and heritage. Under the name “Museum
Studies”, “Museum Theory” or “New Museology” there is an editorial
thrust which congregates a new set of authors, at the same time that it
broadens and diversifies the approaches. Nevertheless, this important
new stage still does not prevent the sociologist impasse and the excessively
relational perspective of explanations and interpretations regarding
heritage and museology inherited from the Leicester School. Semiological
and post-Saussurean textual approaches are attempted, which criticize
the random nature of the relation between ‘signifier’ and ‘signified’. The
post-structural approach is used, criticizing the almost-generic fixidity
of an a priori grammar which would give individuals merely the freedom
to bricoler [tinker] as in Lévi-Strauss’s structuralism, giving the museum
phenomenon a more dynamic dimension or placing it in socio-historic
contexts. Use was made of the contribution of Foucault’s epistemes applied
to the characterization of the social contexts of museum practices (Ancien
Regime, Classical Age and Modern Age). The museum phenomenon is
considered from more tinged approaches of the ‘total social fact’ derived
from Mauss. Museum practices and expographies are considered from a
post-Marxist perspective, enabling one to include a learning which gives
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hysteresis to the relation between economic motivations and the political
praxis of individuals. However, despite all this analytical diversity, one
cannot prevent the impasse between the explanations based on the
outside element of heritage (social contexts, community, territory) versus
those explanations based on the inside element (museums, collections,
objects). Museology and heritage are led to a cultural relativity which is
identified with a so-called Post-Modern critical setting, in which both
the ‘structure’ and the ‘action’, as ‘narrative’ (grammar or structure) and
‘speech’ (agency and practice) stubbornly continue to remain in the
same duality that Giddens had already criticized. Good examples of this
are the contributions of authors included in the works edited by: Susan
A. Crane, Museums and Memory (2000); Maria Bolanos, Cien Años de
Museologia, 1900-2000 (2002); Janet Marstine New Museum Theory and
Practice (2006); Sharon Macdonald A Companion to Museum Studies
(2006); or Steven Conn’s work with the impressive title Do museums still
need objects? (2010).
The fifth key moment occurs from 2006 onwards. Decisive steps
are taken to overcome this relational and sociologist impasse – that
heritage is explained by the features of each society which at each
historic moment provides its context, as if, by some sleight of hand, it
was impregnated by the relational contamination of that contact. That
contribution would come from a Processual Theory of Heritage, which
began to be formed in the teachings of Universidade Lusófona in Lisbon.
In 2006, Mário Moutinho and Judite Primo introduced the concept of
Sociomuseology. Cristina Bruno, of Universidade de São Paulo (Brazil),
presented a new theoretical model of the relation between museum,
community and heritage. Marcelo Cunha, of Universidade Federal da
Bahia (Brazil), introduced a perceptive political criticism to the rhetoric
of contemporary expographies. Mário Souza Chagas, of Universidade do
Rio de Janeiro UNIRIO (Brazil), brought about the break of the relational
structuralism through the “museum poetics and imaginary”. In 2010,
Pedro Manuel-Cardoso, of Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, discovers the “Structure of Heritage Value”. He obtains the
factual evidence of the cognitive map lodged in the mnesis, constituted by
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nine codifications of heritage value, which is transversal both to all kinds
of heritage and to the different times and social-historic contexts that
followed one another along the path of human existence. This allowed
us to obtain, for the first time, an alternative vision to the traditional
chronological and sociological history of the course of museums and
heritage. On the whole, these contributions formed the genesis of a new
change which has led to the constitution of Museology as an autonomous
scientific field within the Social and Human Sciences.

The transformations of the modern concept of ‘object’
into ‘document’ and ‘information’
In these fifty-odd years of influence of the ‘ideology of Development’ on
heritage we can observe the rise of three new factors.
Regarding the ‘object’, we perceive the rise of a new type of heritage which
was called ‘immaterial’ or ‘intangible’, but which should be called ‘objectcode’ because it is made up of «0 and 1», in other words, of an algorithm
of signs capable of establishing a binary difference/discrimination. This
would avoid the ill-advised rift which we have witnessed within ICOM,
and to some extent everywhere else, between ‘material’ and ‘immaterial’,
the product of a conceptual analysis of the immateriality of heritage
objects that is too naïve and shallow, an error which will surely be
corrected in the near future by virtue of the contribution of cognitive and
computational sciences. The awareness of the conceptual breach between
‘medium’ and ‘document/datum’ was caused to a large extent by the effect
of the process of ‘deconstruction-substitution-reconstruction’ which
took place in Conservation and Restoration after 1945 in the name of that
ideology of Development within Museology, forcing museum work to
reconsider the responsibilities for the reconstitution and transmissibility
of heritage.
As regards the ‘use’ and access to heritage, we witness the acceptance of
a new paradigm, different from «seeing-gazing-keeping», which starts
using all perceptive channels, which we can call ‘total communicational
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usage’. This would force a second conceptual break, this time between
‘document/datum’ and ‘information. With the consolidation of the
ideology of Development, objects to be ‘musealized’ underwent the
need to suffer a communication relation to acquire heritage meaning
or value. They no longer explained themselves. Now it was the relation
with the contexts and the problems which gave them value and meaning.
They no longer had the ability, on their own, to operate the ‘separation’
and the ‘localization’ necessary to the process of classifying them in
reality, as Paul Watzlawick stated in 1972. And that was reflected in
his Documentation work. What Heritage ‘is’ it is to the extent that the
individuals of a specific community have agreed that ‘that is its being’, so
that they can share it and communicate it. As Jean-Pierre Mohen stated
in Les Sciences du Patrimoine: “(…) the object does not possess reality
other than through the human being that expresses it and interprets it
with reference to a Culture, or, to be more precise, through a particular
individual without whom the message would never exist.” (Mohen,
1999, p. 139). Consequently, there is now the awareness that the three
conditions were closely intertwined in the communicational procedure
in Museology, namely: i) the nature of what is communicated, with the
need to be aware of the model through which one communicates; ii)
the museum infrastructure or the expographic context which will be
designed to enable this communication relationship; iii) the process of
turning something into heritage, through which an ‘object’ gains the socalled ‘heritage’ quality. This change has rendered invalid the analyses
made from a linguistic and semiotics communication model based on the
concept of transmission, to give way to the “Communication Pragmatics”
model based on a two-way model of information exchange and sharing.
As regards ‘heritage value’ – in other words, regarding the «motives and
reasons for which an object/fact acquires the dimension of heritage» a ninth heritage value was added to the eight in existence until 1945,
namely the ‘transformational value’. The impact of the ideology of
Development on heritage added to the existing types of heritage a new
class of objects/facts: those capable of being tools for the transformation
of Society and the human being. The theme of this 22nd ICOM General
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Conference (heritage and museums in the service of Social Harmony) is
an illustrative example of this ‘transformational value ‘. Just as was the case
with the theme of the Conference that preceded it (Museums as agents
of social change) or the theme of the 9th Conference in 1971 (Museums
in the service of man, today and tomorrow). Heritage is now in the
service of ‘transformation’, which becomes possible for the individuals
themselves and for society. Heritage is now justified, not by itself, by the
materiality that it is, but by the service it renders by its own pretext. This
shift can be clearly surmised from Daniel Café’s word spoken in 2009 on
the subject of a museum in Alcanena (Portugal): “The scientific basis is
the transformation that the population has made of the Territory, that is
their Heritage”. In other words, it is not merely the ‘objects’ created in the
wake of that ‘transformation process’, it is also the very transformation
process used by that population in Alcanena. The same is true of that
region’s ‘immaterial’ heritage, specifically the “typical Minde patois”.
The same justification is emphasized: “It is a type of heritage that ‘results
from a communication process’ among people so as to make them more
efficient and effective in negotiation (business exchange), to the extent that
business dealings are crucial to the survival and the preservation of that
population in that socio-economic context. There was therefore a socioeconomic organization that gave autonomy and survival to the populations
of Alcanena for many years without the intervention of the central power.
The Territory shapes the human being and the human being ‘transforms’
the Territory”. This example provides a good summary of the impact of
Development on Heritage after 1945. And it makes us understand the
three transformations that the impact of the ideology of Development
has had on heritage: - ‘Object’ becomes Object-Code; ‘Use’ becomes Total
Communicational Use, and ‘Value’ becomes Transformational Value.
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The impasse that insists on lingering
But if this is what changed, there is also an impasse that has remained.
Amareswar Gala, on page 3 and 4 of “Nouvelles de l’ICOM”, vol.62, nº 2
(2009-2010), shows the part that has stubbornly remained unchanged for
this half century, by needing to state that “the blind acceptance of social
harmony as an objective to be achieved at all costs, if it were endorsed by
museums, it would mean that their role would have evolved closer to that
of the agents of conformism. A role which, I dare hope, few among them
would accept!” (p.3)
In fact, there is a still unresolved conflict. The ambivalence of the
objective (social harmony, as well as that of development) hides the
impasse between a rhetoric that serves at the same time to deny change
and to desire/justify change. It serves to hold back change, meaning the
preservation of conformism and the status quo; and it serves to wish that
the existing reality changes indeed in the direction of a different goal.
We know how the idea of ‘heritage of humanity’, or the idea of one type
of heritage for each one of the ten most powerful present-day linguistic
blocks, serves to fight cultural diversity and to deny the restitution of
heritage to countries and cultures that were plundered of it. We know
that the defence of general norms and directives, staunchly upheld by
macro institutions led by a limited number of countries that do not
represent the whole of what happens in the world nowadays, means to
the crushing of cultural and linguistic diversity. This impasse has not
yet been resolved. It actualizes again the clash between an evolutionist,
globalizing perspective, and a diffusionist, local perspective of which the
episode with Franz Boas in the 19th century has become an icon. Just as
Régis Debray stated in 1981, regarding the function of illusion which the
concept of ‘ideology’ operates on reality, this apology of Development
(transformed four years ago into Sustainable Development, and now
into Social Harmony) may work as a double register: - simultaneously of
causality and of responsibility. Falling into the category of those notions
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that allow one to move from imputation (you have erred, we are erring,
etc.) to an explanation (because we are not developing, or because we are
not making social harmony, etc.). This is an operation that is paradigmatic
of the model that forms the basis of the “animist mentality” because, as he
states regarding magic, “[they] carry the solution in the problem itself”. They
give the illusion of change. This type of uncritical discourse, historically
opportune in times of crisis and anomie, relates to the shamanic role of
political speech, in which the authors of the errors theatrically direct
the logic of blame towards themselves. As Paul Ricoeur stated in 1988,
“the specific element of promise is to construct, by saying, the doing of
the promise. To promise is to place oneself under the obligation to do
what one says today one will do tomorrow”. This magic ceremony of the
‘art of doing with saying’ does not seem to have been absent from the
media-celebrated Conferences promoted by the UN on “The State of the
World”. And then, from the ones on “The State of the Planet”, promoted
by the main producers of pollution, allowing them to exorcize the nonDevelopment with the notion of Development, even if it is just a promise
with no applicability, the illusion of which is renewed from conference to
conference. This shamanic role of the “promise of Development”, which is
here renewed with the theme of Social Harmony, may correspond more
to a wish than to the effective search for the causes of non-Development.
And thus the notion of Development would serve not to “heal” but to
reduce anxiety and ensure the homeostasis of the (worldwide) social
group. On this subject, Régis Debray suggests that magic may have been
the first “theory of human practice”, because it would allow its authors
(for instance, those who hold power) to perpetuate reality (for example,
the true cause of asymmetries and social problems) with the promise. The
function of illusion would be to effectively condition any possibility of
change.
It is necessary to bear in mind that in the notion of Development (or
of Social Harmony) there is an active, still unresolved, conflict between
a vertical concept of development-conciliation (or exo-development)
and a horizontal concept of development-transformation (or endodevelopment). By introducing the ideology of Development into
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museology and heritage, UNESCO and ICOM have forced us to inherit
that rift, between a vertical type of development conceived from the
norms and directives emanating from these political macro structures
(UN, UNESCO, ICOM; and others, at regional and national level, many
of which lie hidden today under the label of “networks”) and a horizontal
type of development, derived from local and community participation
of the populations, organized in grassroots associative movements (as
opposed to top-down initiatives), being active agents in the diagnostic
of needs, in heritage solutions and decisions. This is a rather stormy
rift between two different ways of understanding Development and
therefore of accepting the way of realizing in practice that future
promise – one type of Development we could call exo-development,
in which top-down association movements overlap the directory of
a few, taken for «representative» of the majority, to the genuine will of
the local communities; and another type, endo-development, in which
the consideration for the endogenous diversity and resources (human,
technical and territorial) make grassroots association movements
overcome the directory of the top elements. Daniel Café, in the 1st
Seminar on Sociomuseology Research, which the Museology department
of Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias organized
on 22 and 23 January 2010, regarding the Museum Networks, showed
that this conflict was expressed in the very marked difference between
“horizontal networks” (almost non-existent) and “vertical networks” (the
overwhelming majority). In the latter there is no sharing or exchange of
resources, and they serve to impose the directives and norms received
from the top structures led by the political power of the State and the
International Organizations.
In the former case, the directory (norms and directives imposed from the
outside by the museum macro-structures) is imposed on the participation
and decision-making of local communities. In the latter case, the
participation and attention to the opinion of local communities rises
above the directory, enabling another path to the future based on endosustainability, where responsibility is local, the principle of subsidiarity
is respected, and where each particular population/community makes
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decisions given the endogenous resources of the territory it occupies;
«growth» is not the basis of Development, but rather the transformation
of the territory and of the individuals which will enable them to
achieve self-sustainability at the level of basic biological/environmental,
economic and social needs. In exo-Development, conciliation serves to
keep the ideas of «progress and growth» in existence, in other words, just
a pause before global uniformization. Indeed, it is still easy to perceive in
«strategic Development documents» the minute presence of the cultural
element – both in its structure and its ideological statement. Emphasis
is given to the technological and scientific aspects, and the contribution
of social and human sciences becomes secondary. Thus criticism of the
production and reproduction processes of that social change strategy is
waved aside.
In short, the political reading of the convergence of the ideology of
Development with museology and heritage, induced by ICOM and by
UNESCO throughout this half century, enables us to distinguish two views
of Development and Social Harmony in active conflict: i) «development
as conciliation factor» (to enable the old goal of progress and economic
growth of the 18th and 19th centuries to continue to be the key idea for
the future in exchange for well-being and world-scale generalized
consumption); ii) and «development as factor for the transformation of
the individuals and of society», still not followed through despite being
announced as the «good utopia». Endo- and exo-development are the
expression of this clash between the «local and the global», between «the
directives» and the «community participation», between «top-down
association movements» and «grassroots association movements».
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What will be the outcome of the Shangai Conference 2010?
Which of these two Social Harmonies will find an echo in the conclusions
to be published next November? Will there finally be the contribution to a
new paradigm of Human Development, and therefore also to museology
and to heritage? Or will everything continue to be as it was fifty years
ago?
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Museums, memories and social movements

Mário Chagas1

I
From modernity to the contemporary world, museums have been
acknowledged for their power to produce metamorphoses of meanings
and functions, for their ability to adapt historic and social determination,
and for their calling for cultural mediation. They derive from creating
gestures which bind the symbolic and the material, which bind what is
sensitive and what is intelligible. For this very reason the bridge metaphor
fits them well, a bridge cast between different times, spaces, individuals,
social groups and cultures, a bridge that is built with images and which
holds a special place in the imaginary.
For this period of time museums have served merely to preserve
the registers of memory and the vision of the world of the wealthier
classes; likewise they have functioned as ideological devices for the state
and also to discipline and control the past, the present and the future
of moving societies. At present, besides these classical practices a new
phenomenon can already be observed. The museum is going through
a democratization process, a process of re-signification and cultural
appropriation.
1

This article was published previously in Portuguese on the online

museum Journal Revista Museum in 2008. www.revistamuseu.com.br
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This is no longer merely about democratizing the access to
instituted museums, but rather about democratizing the very museum
understood as technology, as work tool, as strategic device for a new,
creative and participating relationship with the past, the present and
the future. This is a bold fight to democratize democracy2; this is about
understanding the museum as a pencil3, as a simple tool which requires
certain skills in order to be used.
The pencil metaphor suggests the need to learn the technique of
using it, together with a process of learning how to read and write. Still,
even if the individual is literate, even if he/she can read and write the
world, there is no assurance regarding the ideological bias of the stories
and narratives he/she may write and read. In other words: museums are
tools which, in order to be used, require special skills and techniques,
with them we can create varied, multiple and polyphonic narratives.
Learning museum skills and techniques implies a certain command, a
certain ability to navigate the visual universe. This ability can be called
visual or museum literacy4. Provisional synthesis: it is not enough to fight
for social movements to have access to museums. This is fine, but it is
still too little. The challenge is to democratize the tool known as museum
and place it at the service of social movements; place it in favour of, for
instance, the construction of another world, of another globalization,
with more justice, humanity, solidarity and social dignity.
2

See SANTOS, Boaventura de Souza (org.). Democratizar a democracia:

os caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2002.
3

Realizing that museums can be used as much to light up as to erase

memories, Professor Regina Abreu has suggested that they be considered
rubbers. Bringing these two images together we can think of museums as pencils
that carry rubbers in them.
4

The individual’s ability to read and write the world by images and

things, their values, meanings and functions. About the concept of visual literacy
see the text “Museus são bons para pensar: o patrimônio em cena na Índia”, by
Arjun Appadurai and Carol Breckenridge (2007) [Museums are good to think:
Heritage on View in India].
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As Pierre Mayrand put it: “Today the steam roller of globalization
once again forces the museologist to join his energy to the plea of
populations and organizations committed to the transformation of the
museum framework into a Forum – Agora – Citizen, and also forces him
to place himself in the field of otherworldliness with a didactic, dialectic
position, capable, through the vital energies he generates, of fostering
dialogue between peoples”5.
It is in this sense that the museum can transform itself – and
this is already happening – into a cultural practice of great interest to
social movements, since the registers of the memory of these movements
may contribute to the fight they are engaged in. As Maria Glória Gohn
explains:
“In historic reality, [social] movements have
always existed and we believe will always exist. This
because they represent organized social forces which
congregate people not as force-task, of a numerical
order, but rather as a field of activities and social
experimentation, and these activities are generating
source of creativity and socio-cultural innovation. The
experience they bear does not derive from strengths
frozen in the past – although this has crucial importance
by creating a memory which when recovered, gives
meaning to today’s struggles. The experience is recreated
daily, in the adversity of the situations they face”. (2003,
p.14)
Activated by social movements as mediators between different
times, different social groups and different experiences, museums become
practices engaged with life, with the present, with day-to-day activities,
with social transformation and are themselves moving beings
5

“Manifeste L’ Altermuséologie”, launched by Pirre Mayrand, in

Setúbal (Portugal), on 27 October 2007. In this manifest, the author proposes
an “altermuseology”, “a gesture of cooperation, of resistance, of liberation and
solidarity with the World Social Forum”.
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and places (biophile museums).
Nevertheless, before a devouring being such as the museum,
often called dinosaur or sphinx, one cannot be naïve. It is wise to keep the
blade of criticism and suspicion close by. The museum is tool and artifact,
it can serve for generosity and for freedom, but it can also be used to
enslave life, history and culture; to imprison the past and imprison beings
and things in the past and in death (necrophile museums). To enter the
narrative realm of museums it is necessary to trust by distrusting.
The configuration of the modern museum dates back to the 18th
century, is associated with the emergence of national states, and has in
the British Museum and in the Louvre Museum two classic examples.
From the 18th century to the present time, they have constituted
privileged fields both for the exercise of a creating imaginary that takes
into consideration the power of images, and fro the dramaturgy of the
artistic, philosophical, religious, scientific past – in short, the cultural
past. It is within the frame of modernity that the museum is configured
as stage, technology and vessel of time and memory. As stage, it is
space for the theatralization and narration of collective and individual
dramas, love stories, comedies and tragedies; as technology, it becomes
a device and tool for social intervention; as vessel, it fosters imaginary
and memorable journeys along the river of memory and time. All this
implies the production of new meanings and knowledge, from previous
senses, feelings and knowledge. It is because it can be stage, technology
and vessel that museums can be understood as pencil (and rubber), with
which it is possible to produce writing capable of narrating hybrid stories,
stories with multiple entries, meanders and exits.

II
Although the exercise of museum imagination in Brazil in the
19 century showed some good examples, it was especially in the 20th
century that this imagination developed so remarkably.
th
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The researcher Guy de Hollanda, in his book Recursos Educativos
dos Museus Brasileiros [Educational Resources of Brazilian Museums]
published in 1958, identified 145 museums in Brazil. To analyse that
collection of museums I have made a table which organizes these 145
museums by the century and decade when they were created. Some
museums come up in Guy de Hollanda’s book with no reference to date
of creation, so I have searched data available today to complement that
information. The result is indicated in the table below:
List of Brazilian Museums
(according to Guy de Hollanda, 1958)
Century/decade
19th century
1811 to 1820
1841 to 1850
1861 to 1870
1871 to 1880
1881 to 1890
1891 to 1900
Note: Two museums in the set of museums
with no indication of creation date may
have been created in the 19th century
Subtotal
(including those mentioned in the note)
20th century
1901 to 1910
1911 to 1920
1921 to 1930
1931 to 1940
1941 to 1950
1951 to 1958
Museums being organized in 1958

mus eums
created
1
1
2
1
1
2
2

10

8
4
7
25
29
31
9

60

Cadernos de Sociomuseologia Volume VI

Museums with no indication of creation 22
date
Subtotal
135
th
th
Total (19 century and 20 century until 145
1958)
This is a rather partial, but quite expressive, depiction of the
museums in existence in Brazil at the end of the 1950s. Even considering
the hypothesis that some of the museums founded in the 19th century
died young – as is the case of the Army and Navy military museums
which, after their death, were resurrected during the military regime and
therefore are not mentioned in Guy de Hollanda’s collection – the general
picture is still valid, since it represents the museum heritage received.
An analysis of the table indicates that the spread of Brazilian
museums in the 19th century (representing 6.89% of the total of 145
museums) was not as accelerated as one may think. The first three
decades of the 20th century together come up to 19 museums (13.10%
of the total of 145), which constitutes a quite higher acceleration vis-àvis the previous century. Still, nothing is comparable to the boom of the
last three decades covered by the mentioned collection, which in total
show 94 museums (64.82% of the total of 145 institutions), including
those which in 1958 were being organized. It should also be pointed out
that whereas in the 19th century the 10 museums listed were scattered
over 7 cities and 7 federal units (including the Federal District), the 135
museums created in the 20th century are spread over 71 cities and 21
federal units (including the Federal District and the Amapá Territory).
There is no doubt that from the beginning of the 1930s, a huge
transformation in the field of museums takes place in Brazil, a direct reflex
of political, social and economic changes. In the 1930s the State becomes
more modern, stronger and establishes a new order. Strengthened and
restructured, it now intervenes directly in social life, in work relations and
in the fields of education, health and culture. Various sectors of society
now contribute to re-imagining Brazil. There is a broad longing for the
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symbolic construction of the nation, from which derive the re-imagining
of its past, its symbols, its allegories, its heroes, its myths. The new order
requires a new imaginary and it will be necessary to re-people the past
once again. This explains, at least partially, the expressive multiplication of
museums from the beginning of the 1930s. At that moment, the device of
museum imagination will be activated as a renewed tool of great political
and social use. To reduce museums and the practices aimed at preserving
fragments of the past to mere ideological machines of the State is to desist
from understanding their complexities, their internal dynamics and their
complex fields of possibilities, as much of constraint as of emancipation.
The remarkable proliferation of museums that started in the
1930s continued and widened in the 1940s and 1950s, across the Second
World War and in the so-called Vargas Era, vigorously reaching its
golden years. Nowadays, there are in Brazil, according to recent data
of the Cadastro Nacional de Museus [National Museum Census], 2470
museums6. It therefore becomes clear that this is an expanding universe
and that the 20th century, more than the 19th, may be called in Brazil the
century of museums. It is important to note also that this proliferation
is not only expressed in terms of quantity, it also implies a new way of
understanding museums and a greater effort to professionalize the field.
There is clearly an emphasis on the educational dimension of museums,
together with the broadening of museum-diversity and the development
of regional and local experiments besides the former Federal District.

III
The conceptual surgery operated in modern museums was so
radical that, after it was implemented, everything would come to be
seen from the very framework of the museum. Palaces and stilt houses,
manor houses and senzalas, castles and bungalows, factories and schools,
samba schools and cemeteries, forests and ports, candomblé yards and
mediumistic centres, Masonic lodges and Catholic churches, people,
6

Accessed on 7 November 2007.
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animals, plants and stones, trains, airplanes and cars, pieces of the moon
and fragments of the soul, urban and rural landscapes, country and
town, in short, everything came to be understood as part of an applied
museology or a special museography.
Donald Preziosi, in a text published in the catalogue of the XXIV
São Paulo Art Biennial, identifies the cannibalistic power of the museum
and looks for strategies to “avoid being eaten up”. Still, according to
Preziosi (1998, p.50): “We cannot escape museums, since the very world
of our modernity is, in its deepest aspects, a supreme museological
‘artefact’”.
Further on, this author claims: “To avoid being eaten up by a
museum is definitely a universal problem, since we live in a world in
which virtually anything can be staged or exhibited in a museum or in
which virtually anything can serve or be classified as a museum”. (Preziosi,
1998, p.50).
Even though I agree with Preziosi’s diagnosis, I do not agree with
his stance and even less with his suggestion that museum cannibalism
should be avoided. From the Timbira’s perspective, for instance, in order
not to be eaten it is enough to cower in the face of the risk of death, it is
enough to lack the dignity to die. This is probably not Preziosi’s proposal.
But even so, I would like to state: only those who are courageously ready
to be devoured are also capable of savouring the banquet.
Acknowledging the cannibalistic power of the museum, its
aggressiveness and its gesture of violence towards the past is, as I see it, an
important step; but maybe the biggest challenge is to recognize that these
institutions create and welcome what is human, and for this very reason
can be devoured. To devour and re-create meaning for the museums, now
here is a challenge for the new generations; here is the challenge that is
being faced for instance by Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré
[Centre for Studies and Charitable Work of Maré], when it creates the
Maré Museum, in a favela [shanty town] with more than 15 communities
and over 132,000 thousand inhabitants.
Nowadays, the claim that museums are places of memory has
become a cliché. If, in the 1980s and 1990s Pierre Nora’s research on the
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places of memory could produce creative impact, today his impact tends
to be absorbed, neutralized and naturalized.
It became common practice in corporate praise to say that
museum “x” or “y” is a place (or house) of memory; as if memory per se
had value and was the expression of pure truth and supreme good; as if
forgetting was evil or a criminal virus which should be fought, deleted,
destroyed. Anyway, seen as houses of memory, museums entered the 21st
century in marked movement of expansion and keep exerting, on behalf
of more or less hidden subjects, their power which serves both to liberate
and to enslave the past and history, art and science.
Maybe it was adequate, in order to understand them better
from a critical perspective, to accept the obvious: museums are places of
remembering and forgetting, just as they are places of power, of fight, of
conflict, of silence, of resistance; in certain instances, they may even be
non-places. Every attempt to reduce museums to a single aspect runs the
risk of not accounting for the complexity of the museum setting in the
contemporary world.
When considering the movement of proliferation and reassigning
of meaning of museums in Brazil in the past thirty years, I believe two
aspects stand out: the museum diversity and the democratization of the
museum technology.
The phenomenon of the broadening of the museum diversity
brought about the erosion of museum typologies based on disciplines
and collections, the broadening of the spectrum of institutional voices,
the flexibilization of the museographic narratives of great national or
regional synthesis, the experimentation with new museological and
museographic models, the dissemination of museums and memory
houses all over the country. Democratizing the museum technology has
implied appropriating (or cannibalizing) this tool by different ethnic,
social, religious and family groups, with a view to constituting and
institutionalizing their own memories. Some examples: Koahi - Museu
dos Povos Indígenas do Oiapoque [Museum of the Indigenous Peoples
of Oiapoque] (Oiapoque, AP), Museu Casa de Chico Mendes [Chico
Mendes House Museum] (Xapuri, AC), Museu da Maré [Maré Museum]
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(Rio de Janeiro, RJ), Casa de Memória Daniel Pereira de Mattos do Centro
Espírita e Culto de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz [Daniel Pereira
de Mattos’ House of Memory of the Mediunistic Centre and Prayer
Cult Jesus Source of Light House] (Rio Branco, AC), Museu Indígena
de Coroa Vermelha [Red Crown Indigenous Museum] (Santa Cruz de
Cabrália, BA), Museu Magüta dos índios Ticuna [Magüta Museum of
the Ticuan Indians] (Benjamim Constant, AM), Ecomuseu da Amazônia
[Amazonian Ecomuseum] (Belém, PA), Museu Vivo de Duque de Caxias
[Duque de Caxias Living Museum] (Duque de Caxias, RJ).
The examples of cultural appropriation could be doubled or
trebled. I believe, however, that those mentioned above are enough to
corroborate the claim that it is a pertinent (and impertinent) challenge
to think of museums as cannibalistic (or even cannibal) lairs and beings
that can be cannibalized.
Somehow, museums make us despair and still keep the treasures
of our humanity, treasures which await us and which, in order to be found
and enjoyed, require the courage to be, the courage to deal with them
sensitively and creatively. It is necessary that we approach them without
naiveté, but also without the arrogance of a know-it-all. It is necessary that
we appropriate them. One of our challenges is to accept them as fields of
tension. Tension between change and permanence, between mobility and
immobility, between what is fixed and what is volatile, between difference
and identity, between past and future, between memory and forgetting,
between power and resistance.
And it is for that reason, because they are tension and process,
because they are in motion that museums – houses of dreams, of
creation, of education and culture – are of interest to social movements:
ethnic-racial movements (Indian and Black); movements that address
gender issues (women and homosexual); rural movements for land,
agrarian reform and access to credit for rural settlements; solidarity
and support movements regarding street boys and girls; movements
fighting for habitability conditions in the city; movements which
defend greater participation in the political-administrative structures
of cities (participative budget, managing councils, culture councils,
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etc.); movements which fight against neoliberal policies and the effects
of globalization; movements in defence of the environment and the
democratization of urban equipment; movements which fight for
universal accessibility; movements which are not against but are not in
favour either... and so many other movements.
I suppose those who think there is only one possibility of memory
and that this unique possibility would imply repeating the past and what
has been produced are wrong; I suppose those who think humanity is
possible outside the tension between forgetting and memory are wrong.
It is this tension, contrarily to what we might think, that ensures the
hatching of the new and of creation. The future also gazes and winks at
us from inside the past (if the past even has an inside). Total forgetting is
sterile, total memory is sterile.
A territory which is fertile and propitious to the creating and
generous imagination has striation produced by memory; the possibility
of human creation inhabits and lives in accepting the tension between
remembering and forgetting, between the same and the denial of
sameness, between permanence and change, between stagnation and
movement.
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Museum of the City of São Paulo: A new paradigm of City
Museums in the Era of Megalopolises1

Maria Ignez Mantovani Franco
The City is a tomography of the present, indicating to the future,
strata of past times.
Nowadays city growth averages one million people every week;
while back in 1950 there were eighty six cities with more than one million
inhabitants, today they are four hundred all over the world. However the
most significant effect of the urban process is, doubtless, the explosion of
megacities. It took one century for the urban population – around three
point four billion inhabitants – to surpass the number of people in the
country, but United Nations projections indicate that by 2025, urban
population will reach 61% of the total.
Creating a new city museum in São Paulo requires that, in a first
analysis, one should consider as geographic area of study some fifteen
hundred square kilometres corresponding to the patrimonial intervention
area. That is the area of the Municipality, politically divided into ninety
six districts where eleven million people live, while approximately twenty
million people live in the metropolitan area (Figure 1).

1

Paper presented at the CAMOC’s Conference in Istanbul - September/2009
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During the last decades studies confirmed by satellite images
have indicated that two conurbation2 axes are clearly characterized and
expanding: one extends in the direction of Rio de Janeiro, four hundred
kilometres away from São Paulo, and another is directed to Campinas,
one hundred kilometres from São Paulo.

Figure 1: São Paulo as a museal object in the megacities expanded plan.
(Source: Emplasa - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano
SA - Secretaria de Estado de Economia e Planejamento. Available at:
http://www.emplasa.sp.gov.br/portalemplasa/index.asp.)
Travelling along either axis one cannot help concluding that it
is difficult to talk about São Paulo as a subject for musealization and, at
the same time, ignore the Greater São Paulo with its already inevitable
progressive conurbation processes.
This theoretical model – territory museum – is nourished
by the clear and evident notion that the city is something undergoing
mutations, a permanently pulsating being. The City Museum of São
Paulo, supposed to have as its musealization object that very metropolis,
2

Conurbation – Large urban area formed by cities and villages that

appeared and developed side by side until they touched each other. (Houaiss, 2001,
p. 826).
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requires dynamical structures capable of undertaking real time mutations,
in order to cope with trends and oscillations of social life in the big city.
This gigantic urban spot characterizes the first macrometropolis
of the southern hemisphere, inhabited by twenty two million people,
approximately 12% of the Brazilian population. Its factories form the
richest industrial complex in Brazil. They are responsible for 65.3% of
the gross product of the State of São Paulo or 21,1% of the Brazilian GNP
(gross national product).
With respect to the global scenario, one can say that the
Brazilian macrometropolis3 is surpassed only by the macroregions of
Tokyo-Kobe in Japan, Shanghai in China and Mexico City in Mexico.
This ranking reinforces the idea that the group of emerging countries will
be, the in the next decades, the biggest generator of megalopolises.
Although this analysis tries to focus on the municipality of São
Paulo as the museal object of its reflection, one cannot deny or ignore
the fact that a huge crowd moves daily along the axes that, as tentacles,
connect São Paulo to its peripheral regions. Migratory fluxes have
intensified along both directions in such a way that today there is social
contact in São Paulo between São Paulo born people and inhabitants of
the macrometropolis.
The economic wealth of the State of São Paulo when considered
in the general Brazilian context raises serious concerns related to this
macroaxis. Besides its natural potentialities it becomes the target of
important political and economical dispute.

3

In his studies to define urban planning for the northwestern part of the

United Sates, the Scottsman Patrick Geddes, in the beginning of the twentieth
century, defined the concept of macrometropolis as a widespread urban area,
multipolarized by conurbated metropolises. The apocaliptic term “necropolis”
was also used during that period, assuming that megalopolises were doomed.
From: Zanchetta, D. (2008, agosto). A primeira Macrometrópole do Hemisfério
Sul. In: Revista Megacidades – Grandes Reportagens. São Paulo: O Estado de São
Paulo. p. 64
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Modern urban planning requires multifaceted knowledge
involving analysis by competent achitects-urbanists, but it is also
fertile soil for other spheres of social science: anthropology, sociology,
psychology, education and social museology.
All the different professional views converge to the study of the
way-of-life and organization of the populations in the megacity. In the
outer edge of the megalopolis one can identify new social arrangements
that articulate and make possible a collectively organized life that goes
beyond government initiatives. Considering the concept of multiple
centralities imposed by the megalopolis itself, we see that those populations
gravitate around other urban milestones, new social references, new
expanded centralities, other forms of circulation, communication and
social interaction. The word periphery presents itself with significant
ambiguity since one can always ask: peripheral in relationship to what?
Looking at the global scenario just presented it seems correct to
state that the need to create City Museums has never before presented itself
with such intensity, mainly in the megalopolises of emerging countries. It
is necessary to consider the scale, the extension of the territory and adopt
a more diversified format, multicentered, able to articulate social forces
in a more encompassing way.
Possibly we can make evident the fact that City Museums,
within this theoretical model, consider public interest as its priority and
that it takes actions that give priority to democratic access and enjoyment
of the population involving knowledge about the city where they live and
perform.
The City Museum of São Paulo, through exploratory dynamics
with young members of the population, adopts the idea that São Paulo is
an Educating City. Thus, it considers itself as an active institution able to
translate into an interpretative scale the yearnings of its population.
Cities are the natural ground for multiculturalism, territories
where diversities coexist, where differences are confronted.
Furthermore in South America and especially in Brazil,
where São Paulo is doubtless its greatest expression, large cities received
multiple migratory fluxes as well as immigrants, during most of the
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twentieth century, characterizing them as a hybrid space, contradictory
and multicultural.
Therefore it might be considered that in a large Brazilian city
all newcomers could rapidly find their most closely related ethnic group,
offering them a first adhesion, a first exercise in complicity and belonging;
from this first welcome gesture the newcomer will feel as part of the
group, but not confined to a ghetto; members of different groups do not
tend to exclude each other; on the contrary they establish multicultural
relationships, they socialize and absorb each other’s traditions and
contradictions.
Considering the global scenario of intolerance between
people, transitive multiculturalism that characterizes Latin American
metropolises may be their most emblematic reference link, their most
powerful exchange mechanism. It is possible that Latin American cities
have the potential to develop new hybridation models, revealing some
aptitude to adapt themselves, possibly in a more ingenious form, to new
global challenges.
In 2003, as part of the commemoration of four hundred and
fifty years of São Paulo foundation, the Culture Secretary of the city of
São Paulo proposed the creation of a City Museum of São Paulo that, at
the same time, would value former patrimonial initiatives but that should
aim at broadening traditional views in acknowledgement of the territorial
complexity of São Paulo. The model of a city museum developed during
that period was the object of in depth investigation and analysis in my
doctorate thesis in Museology presented to the “Universidade Lusófona
de Humanidades e Tecnologias” in November 2009.
In the experiment conceived in 2003 the process of musealization
of the urban space has taken into account that:
•

•

museal discourse should be established from questions, problems
and argumentation addressed to the museum by the population
and not following a dynamic going the opposite way;
present time and contemporary collection should become the
main protagonist of patrimonial actions;
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•

•

•

•

•

•

the museum accepts the challenge of real time interaction with
different populations, looking for references representative
of present times and aiming at a collective construction of a
perspective of the future;
the exact point of foundation is no longer chosen and revered
as the first or socially accepted centrality; expanded centralities
will be considered through the enlarged concept of territoriality;
other forces in different regions of a territory shall be considered
as legitimate and equally symbolic and referential to the
populations;
interaction will proceed with an increasing number of citizens,
becoming part of associative and interpretive networks that
constitute the new logic of living – why not say surviving – in the
large urban centres;
it is accepted that other communication scales should be
explored, using the intrinsic logic of contemporaneous processes,
but shaping them to the patrimonial intentions of each program;
a new anthropophagic discourse is adopted that admits and
digests different types of knowledge, logic and discourses,
favouring a multidisciplinary architecture.

Among the various experiments carried through in association
with the development of the City Museum of São Paulo, one of them
became widely known: the “São Paulo Expedition four hundred and fifty
years”
The idea was to obtain a contemporary tomography of the city of
São Paulo. An urban expedition was undertaken with an interdisciplinary
characteristic and two different routes were followed during one week.
If we could attach special and unusual values to the “Expedition São
Paulo four hundred and fifty years” they would be the method and the
intentionality of the program. It surely was not a picturesque or naïve
trip, nor a group of academic people in search of confirmation for their
theses. There was a detailed planning and we could count on managers
and operators of public policies of the Municipality who indicated points
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to be considered in the definition of the routes to be followed by the
travellers. Suggestions on the points of interest to be included in the
program totalled seven hundred. The coordination group analyzed the
suggestions and decided on two final routes: North-South and East-West.
Two groups of travellers, of multidisciplinary nature, were composed of
anthropologists, architects, educators, psychoanalysts, archaeologists,
artists, photographers, filmmakers, museologists, sociologists,
geographers, ambientalists, historians, planners and organizers. Travellers
were assisted by a group of young students, mostly with a graduate
degree in History, Museology and Anthropology. They were responsible
for approaching people to be interviewed, for distributing at the visiting
points printed material concerning the City Museum and the Expedition
itself. They were also responsible for obtaining authorizations for image
use. Their most important task, however, was to take notes on forms
specially conceived for that purpose, concerning items identified as being
of interest for the future museum. Initially the idea was to make a record
of items only and no collection had been foreseen. However growing
enthusiasm led many of the travellers to start direct collection of items
and it became necessary to arrange for a daily reception of those items
in predetermined points of the city. Items collected that way have been
deposited at the Iconography and Museums Division of the Municipal
Secretariat of Culture of São Paulo.
The dynamics of the Expedition included travelling along each
route during the day and evening sessions devoted to evaluate what
had been accomplished and planning by the travellers of what should
be done along the following stretch (Figure 2). Every night each of the
groups received a visit from a social actor specifically chosen; while one
group heard the intense account of a homeless girl, the other received a
deaf-blind woman; both tried to explain how to orient yourself in São
Paulo facing your own limitations. The two groups went by different
visiting points: slums, rap and hip hop groups, neighbourhood soccer
clubs, samba clubs, different religious gathering places, telecenters,
cooperatives, indigenous villages, social assistance, health, education and
cultural centres. The city was seen from an elevated heliport at Avenida
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Paulista as well as from the bottom of an urban crater resulting from the
impact of a large meteorite at Vargem Grande – southern extreme point
– some four hundred thousand years ago.

Figure 2. The dynamic of the
Expedition: travelling along the
routes during the day, and evening
planning sessions. (Source: São
Paulo Expedition database, 2004).

Figure 3: São Paulo 450 Years
Expedition traveller’s group after
the final evaluation. Source: São
Paulo Expedition database, 2004

The two groups went through tunnels of the Metro, streets and
bowels of the historic center of the city, narrow passages of slums, internal
alleys of Dwelling Centers, and even cemetery blocks and maximum
security prison cells. Those dynamics allowed to observe how the city
subverts the use of its spaces: a football club that shelters a school, the
samba club that takes care of milk distribution, a religious space where
the rapper learns how to read a musical score, schools where families
find adequate space for their leisure, local clubs where the elders find
a suitable space for meeting their equals, the street that stages cultural
events and last but not least the concrete slab (the “laje”4) covering some
of the houses: that is the most important social meeting place in destitute
areas visited.
4

Houses built in the “favelas” or in peripheral urban areas may have

a concrete slab as their top floor or roof; it is normally used as a space for
socializing, leisure and community activities.
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The Expedition was not a comfortable promenade: violence
and insecurity accompanied the travellers on both routes and were part
of the narrations of the dwellers. Human deficiencies and lack of suitable
public services mark the precarious living condition of those populations
and produce a permanent discomfort for them. Social and environmental
unbalances do not provide a serene landscape; on the contrary, they
show a conflict scenario, and a territory devastated by insecurity became
evident.
On the opposite direction to those sensations that were latent
and present, the Expedition was, doubtless, an opportunity to demolish
many stereotypes about São Paulo. Discovery was much more intense than
apprehension and everyone had the strong feeling that the mission of the
City Museum will be to reveal to the public – more than the needs and
inconsistencies – the laborious day by day of the São Paulo inhabitants,
both in their formal and informal jobs; the fraternal generosity between
equals, the social networks that assure life and survival in the city; the
counterpoint between apparent chaos and the unbelievable capacity of
organization developed by the associations we visited; the environmental
issues and the alternate solutions that prevent a final congestion.
Discretely a few journalists from “O Estado de São Paulo” – one
of the most important large circulation newspapers in Brazil – joined the
Expedition. The day São Paulo commemorated four hundred and fifty
years of its foundation, the newspaper published a supplementary section
devoted to the interdisciplinary experience, reaching three hundred
thousand readers all over the country.
The last day of the Expedition was taken by a final evaluation.
Both groups met in a downtown hotel and recalled their routes, faces they
met, oral statements that were recorded, photographs yet to be developed
and collected items. It was a final effort towards an interdisciplinary
synthesis, towards the definition of a logic that might give sense to the
next phases.
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It was an intense working day and finally as a result of systematic
observations the three founding bases were selected: territory/ sociability/
imaginarium5 (Figure 3).
These orienting concepts formed the structural basis for
the editorial organization of all the other products connected to the
Expedition such as: a book, the exhibition, a video documentary and
the creation of a data base in multimedia format that consolidated all
the documentation related to contemporary items collected during the
Expedition, in view of the effective creation of the City Museum of São
Paulo in 2004 (Figure 4).

Figure 4: Products connected
to the Expedition (database
in multimedia format, video
documentary and book).
After the election of a new Mayor of São Paulo in 2005, the
project of the new City Museum of São Paulo, already detailed and having
its implantation initiated was interrupted following a governmental
decision that maintained the status quo; the City Museum of São Paulo
5

Imaginarium refers to things, real and fantasy, that are recurrent in the

minds of a social group.
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went back to its traditional condition. From that moment on, the City
Museum of São Paulo has been cited by some of the existing memory
institutions of the city, but São Paulo was going back to the parish logic
of a post-colonial city, neglecting the conscience of the complexity
and gigantic condition that characterizes the city as one of the global
megalopolises.
Some of the questions related to the creation and implantation
of the City Museum of São Paulo are still waiting for answers. First
of all, one should revisit the sequence of studies and negotiations
undertaken along the twentieth and twenty first centuries, aiming at the
accomplishment of the project. This activity would allow us to produce
some fundamental questions:
a) What threat to decision taking people at the political/
institutional level, is represented by the project endeavouring to create a
museum that is based on the collection of contemporary items? Why is it
that items produced contemporarily by our societies have a musealization
process that is much more threatening than the traditional collection of
cultural items that legitimate and sanctify the historical path of an object?
b) The model of a historical museum that reveres the past would
be safer, therefore? Ancient objects would ask less questions than their
contemporary counterparts? The extraction of objects pertaining to every
day activities, in real time, would it introduce irreparable voids in our
society? Or should we just allow objects, that irrevocably would fall into
oblivion, to be discarded by passing time and then, as a consequence, we
would naturally preserve those with a “vocation” to become musealized?
c) Or should our selection be based on other values and criteria?
Could it be the aesthetic value of the object, its social representativeness,
its age, the profile of its owner, its monetary intrinsic value? Those values
which in the past had been great references during centuries, do they
apply today, to our transterritorial, globalized world? If our society
struggles against its own aging, by multiplying logics of reconstruction
and likelihood, why don’t we feel referenced to the present?
d) Could it be that a city museum that articulates itself upon

78

Cadernos de Sociomuseologia Volume VI

contemporary collection is a threatening museologic model by a simple
inversion of the symbolic weight of the objects, or such discourse provides
an inversion of other social senses far more encompassing?
e) Assuming that the selection of an object presupposes a logic
of discarding it, are we afraid of the power of museologic manipulation of
our own lives, of our path, of our memory, that a choice of a contemporary
object could determine? Are we more afraid of making a selection or
of discarding? Are we less happy by living with what is retained or by
abandoning what is discarded?
f) How does the museum fit into this contemporary equation?
What history is it intended to legitimate? What do we want to recall, what
are we allowed to forget? This new museum, shall it be a territory for new
senses, new expectations? If traditional museums had the power to revere
and nominate what should not be forgotten, why can’t we consider that
the city museum has the power of reflecting, of modifying, of restating, of
heightening the present, and thus redesign, in real time, our own future?
Would there be time to wait for the natural aging of objects? Wouldn’t
that process be much more contaminated nowadays than it was in the
past?
g) Why does our society applaud, consume and musealize
contemporary art, building “cathedral museums” to keep it, all over the
world? Could it be that art speaks about life without presenting so many
threats as objects do?
h) Why an increasing number of science and technology
museums is created, making evident to the public the great themes that
concern our planet survival? Wouldn’t human extinction be a greater fear
than that imposed by the collection of contemporary objects?
i) Why initiatives focused on the conscientization about
the importance of solidary coexistence between different cultures are
supported and implemented without hesitation in different countries?
Why museums of contemporary history are so few in Brazil and why are
they considered to be threatening? What in our life today is unbearable
to the point that we don’t want to remember it, to select it, to elect it and
musealize?
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j) Why should we revere the myth of the founding father of
the city? The locus, the enlarged area standing off from the center, is it
a desirable and commendable concept? Why is it that fear comes up to
the surface whenever we pierce the symbolic surrounding walls and face
the increased size of the territory, beyond our ties, to peripheral areas?
Could it be that a medieval atavism prevents us to go outside the center,
fooling the walls and delving into the complex surrounding urban mesh,
nobody’s land, as people refer to it?
k) Would it be possible to substitute an imitation for the object?
Why not use available technology to express unforgettable feelings,
gestures, tastes, odors and images? Would the fascination of motion be
more stimulating than the object at rest? Does the object rest, talk or
ask questions? Should we give up original items and assume a definitive
adoption of virtual interaction? Following the tracks of collaborative
networks, would it be possible to create virtual collections and even
virtual museums, rejecting the imperative logic of generating and
maintaining patrimonial institutions? Why should we maintain original
when we already have frozen their images for the future? Are we not even
able to modify, edit and recreate them? In the age of human clones, when
the logic of ancestral relationships and heredity is openly defied, why
not think of the obsolescence of the original object? Why not clone the
object, reproduce it and discard it?
l) Could it be that the most important concern is related to
who chooses the object instead of what is chosen? Would there be many
people entitled to choosing in this new model? Would History be told
with references to people unknown in the social scenario? Would silent
crowds start to be given a voice? As it speaks would that crowd use a
syntax that we would not follow or understand? If that is a different syntax
many will recognize themselves. What about us? Would we remain with
no connection, therefore voiceless?
The City Museum of São Paulo as subject of study
and museological problematization tries to explicitly present a
multidisciplinary methodology – already tested in 2003 and 2004 –
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that enunciates the conception of a new model of city museum, whose
objective is the analysis of the great metropolis – São Paulo – maintaining
a dialogue with the proper logic of a globalized world, but canonically
erected over the founding precepts of Sociomuseology (Figure 5).

Figure 5: Social and environmental diversity: a slum lives cheek by jowl
to a high standard building at Morumbi quarter.
(Source: Urban Age. http://www.urban-age.net/03_conferences/conf_
saoPaulo.html.)
Focusing on city museums, that model tries to stimulate
an alternative new path, that observes and interacts with the reality
that is inherent to contemporaneity, to Latin American megacities,
as it endeavours to problematize and understand the dynamics that
characterize human life in those vast and complex territories.
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Give or take:
thoughts on museum collections as working tools and their
connection with human beings1

Paula Assunção dos Santos

Introduction
This paper proposes a look at museums from the perspective of
sociomuseology, an area of research and practice under development in
countries such as Portugal, Brazil and Spain. Sociomuseology was born
from the Latin new museology tradition and is closely connected with
the International Movement for a New Museology (MINOM/ICOM).
The Lusofona University in Lisbon offers MA and PhD programmes
in Sociomuseology. The University supports a research centre in
Sociomuseology and publishes the journals Cadernos de Sociomuseologia,
in Portuguese, and Sociomuseology, in English (for more information
see http://tercud.ulusofona.pt.). Sociomuseology concerns the study of
the social role of museums and of the continuous changes in society
that frame their trajectories. The practice of sociomuseologists is based
on their work with the different dimensions of social and community
development from ecomuseums to networking and other ways of
organizing social action in the 21st century in which heritage plays a
strategic role.
1

This article was first published in “The Museums as Forum and Actor”,

Fredrik Svanberg (ed.), The Museum of National Antiquities, Stockholm. Studies
15, 2010.
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The scope of the applied theory of sociomuseology highlights the
ideas of means and ends; of the agency of museums (i.e. their capacity
to act in society) and the tools, methods and languages they use for this
purpose. Museum objects and collections could be regarded as working
tools. Their use changes according to the new roles and strategies
museums employ in the search for their place in a dynamic society.
Another important aspect refers to the political dimension of working
for and with people. Questions about ‘who produces’, ‘who decides’, ‘what
for’ and ‘why’ inform the considerations about the ways museums carry
out their activities.
The political dimension of the ‘human factor’ seems to be becoming
an increasing concern of museums in different parts of the world. In
the second half of the 20th century there has been a growing awareness
of the social role of museums, referred to by Peter van Mensch as the
“second museum revolution” (van Mensch 1992). Since the end of the
1990s, we could speak of a third museum revolution relating to the
rise of new stakeholders in the museological field (Meijer & dos Santos
2009). This happened to a great extent thanks to the mobility of human
beings around the globe (see for example the impact of immigration in
Europe), globalization and the shaping of a network society in which the
dominant forces of change are to be found more in the social movements
and grass-root organizations than in the traditional structures of civil
society (Castells 2004). As new social actors emerge, people are getting
closer to museums in many ways. Be it in relation to the users’ voice,
the participation of new co-producers or disputes for more democratic
modes of governance in heritage affairs; the avenues of interaction
between museums and people in society are wider and more varied.
The changes taking place impose new urgencies onto the systems at
work in the museum world. They challenge every operational aspect of
museological institutions. How museums deal with their publics, the
services they offer, the discussions about representation and authority
are very clear examples of that. In addition, we see how the political
dimension of connecting with people in society can transform the
life of what many consider to be the very foundational components of
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museums; that is, their objects and collections.
Objects and collections have a social life inside museums. By looking
at them as prime working tools, it is possible to explore how they relate to
the lives of people outside.
In this paper, I do not mean to touch upon their connections with
people in the past or focus on the subject of creating knowledge and
giving meaning to objects. Thinking in terms of the social and political
role of museums, I propose to look at how objects and collections can
connect with us, human beings living today, social actors striving to cope
with the challenges of the modern world.
In order to draw some thoughts together on these possible relations,
I will refer to a personal experience I had in mid 2007, when in the short
period of a week I had the opportunity to visit for the first time the
Museum of World Culture in Gothenburg (Sweden) and the Musée du
Quai Branly in Paris (France). Moving from one museum to the other
felt to me like being hit by a museological shockwave, so strong was the
impact of confronting their intentions and exhibitions. They could not
have been more different from each other and at the same time they
could not be more representative of the attempts of trying to cope with
the new challenges of multicultural societies. The Museum of World
Culture opened in December 2004 and the Musée du Quai Branly in
June 2006. Since their openings they have occupied a central position in
discussions regarding the changing role of museums in the 21st century
and the strategies thereof. The original ideas concerning the review of the
exhibitions at the Museum of World Culture and the Musée du Quai
Branly presented here, were developed for a discussion group of young
museum experts organized by the Tropen museum in Amsterdam in
2007/2008.
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Into the World of Museums
In the Museum of World Culture an exhibition called Horizons - Voices
from A Global Africa ran from the opening in December 2004 until
June 2007. Horizons brought up a “number of stories about Africa as a
continent, an idea or a cultural identity. Voices from today and voices from
the past open up horizons in an increasingly globalized world” (http://
www.varldskulturmuseet.se). The exhibition was divided into six main
themes: Voices from the Past (on slavery), Voices of Resistance (starring
the Jamaican Reggae artist Bob Marley), Voices of Power and Survival
(on colonialism and resistance), Voices on Gender, Urban Voices and,
the main object of this paper, Voices from the Horn of Africa in Sweden.
On the wall, an enormous glass case displaying a large number of
ethnographical artefacts stood facing stations where it was possible to
watch videos made by inhabitants of Gothenburg with roots in Ethiopia
and Eritrea (mostly immigrants and refugees), on different aspects of
their lives in Sweden and their countries of origin. It was very interesting
to see the way the objects were displayed, in a quite old-fashioned way, in
connection with the videos about contemporary life. To my knowledge,
the main purpose of these objects was not to illustrate a story about
the Horn of Africa; nor were these objects serving to represent culture.
Instead, they were used as representatives of one of the parties in the
dialogue between museum and society.
Such a way of making use of objects signals a broader tendency within
museums. Confronted with the limitations of cultural authority and with
the dilemmas of representation, many museums are reviewing their
relationships with their own collections. Instead of trying to tell what a
culture is through objects, exhibitions tend to re-contextualize and access
collections as a work in their own right, i.e. as museological objects. This
way of approaching collect-ions aims to show them more for what they
are: abstractions, authorial, timely and ideologically bonded in their
conception and use.
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Still, there are many ways of dealing with collections- especially when
we take into consideration that they are not an end in themselves but are
tools in the service of the museum and its purposes.
Connected to this renewed and growing familiarity in working with
objects as integral parts of authorial constructions (i.e. collections), many
museums are stepping up to the mission of facilitating connections and
advocating for understanding in a global context, in their desire- or needto be meaningful to society. Among them, the museums of ethnography
stand in a pivotal position, but they are not the only ones. Museums of
history, religion, Jewish culture and the new Museums of Consciousness
are examples of organizations looking for similar approaches.
In Gothenburg, Horizons-Voices from a Global Africa reflected the
museum’s ambition to serve as “a place for dialogue, where multiple voices
can be heard and also controversial topics can be raised - an arena for
people to feel at home across borders” (http://www.varldskulturmuseet.
se). With this and other exhibitions and activities, the museum intended to
act as an intermediary, aiming at building connections between people, by
providing opportunities for communication and understanding in a global
context.
In Paris, the Musée du Quai Branly also states its responsibility in
promoting connections and understanding. At the opening ceremony,
former President Jacques Chirac presented the museum as being a
place where a breath-taking aesthetic experience would be combined
with a vital lesson in humanity for our times. “Each culture enriches
humanity with its share of beauty and truth, and it is only through their
continuously renewed expression that we can perceive the universal that
brings us together”
(http://www.ozco.gov.au/news_and_hot_topics/speeches/mqb_
opening_speech/).
By communicating and valuing diversity and the collaboration
between cultures, the museum “seeks to encourage open and respectful
views of the audience on other cultures” and “to promote the importance
of breaking down barriers, of openness and mutual understanding against
the clash of identities and the mentality of closure and segregation” (ibid).
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The Musée du Quai Branly also has the dilemma of working with
collections. On the website (http://www.quaibranly.fr), the institution
is presented as a museum of non-western art. It is an art museum with
an ethnographical collection originating mainly from the legendary
Musée de L’Homme and to a lesser extent from the Musée National des
Arts d’Afrique et d’Océanie. Still according to the website, the museum
tries to promote a review of this ethnographical collection based on
a multidisciplinary approach. This is probably true for the research
and other activities. However, for the exhibition- particularly of the
permanent collections- it is very clear how the museum places the focus
on their aesthetic value and their approach to art.
The “breathtaking aesthetic experience” at Quai Branly begins before
the exhibition itself. A very long walkway takes the visitor up and into
another world. This world is one world, one very large space where
objects from Oceania, Africa, the Americas and Asia are grouped in
geographic regions without borders and connected by crossroads. In
this almost ritualistic walk to the main gallery, round glass cases display
artefacts on gloomy shelves as they appear in museum storages. It feels
as if these cases are telling the story of the artefacts: first, they are on
standby; later, they become alive in the exhibition. For me, it also serves
to remind us that these artefacts belong to a collection - a discourse - and
are to a certain degree alienated from real life (or, better said, from life
outside the museum).
Despite other media in the exhibition, it is primarily the lighting that
adds value and meaning to the artefacts. Light and the lack of it are the
key resource deployed to make them into art. Artefacts float in a dark and
fluid environment. They exist. Whereas the attention falls on the physical
features of the objects, other aspects stay in the background in most of
the permanent exhibition, being conveyed with the use of videos and very
small texts (in both size and length).
Since opening, the museum has been in the spotlight for its highly
aesthetic approach to artefacts. Some of the declared intentions behind
transforming artefacts into art works refer to levelling the hierarchy
between cultures, to highlighting the universal value of diversity and
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how different cultures dialogue with and influence each other. It is clear
that focusing on the aesthetic value is just one option of many other
possible common aspects that could be used for that purpose. I believe
that a major motivation to treat artefacts in this manner is one of the
problems museums must face concerning the way they represent cultures
and exercise their cultural authority. As said before, museums are moving
from telling what a culture is to telling what their collect-ion about a
culture is. By presenting objects as art, it works as if it would be possible
to converge the attention to the qualities inherent to these objects (i.e.
physical) and minimize other judgements on their cultural qualities
(besides the judgement necessary to “elevate” objects to the category of
art, of course). Perhaps this could be seen as another alternative museums
employ in their attempt to deal with collections as an authorial work.
In Sweden and France, two high-profile national museums - both
opening in a time that many call a crisis for ethnographic museums - are
looking for their own ways (and within their own contexts) of reviewing
old colonial collections and using them as their prime working tools.
They assume missions that are not so distinct from each other in the sense
that, facing globalization, they both seek to promote understanding,
value diversity, and ideally foster connections between people of different
cultures.
Whereas it is possible to recognize similarities in their purpose, their
strategy and approach to their collections could not be more different.
Actually, they seem to head in two completely opposite ways.
While looking for words to describe what these two museums have
in common after my one-week experience, I ended up struggling with
the concepts of empathy and sympathy. Perhaps the subtle but significant
difference between these two ideas can be useful in helping to explain
not what these two museums have in common but what actually makes
them so different from each other.
Empathy is the act of attempting to understand others’ perspectives
and experiences from their own frame of reference. It is trying to wear
other people’s lenses, perceiving the world as they see it. The Swedish
museum employs a concept of world culture that stresses the uniqueness
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of individuals and tries to be an arena for multiple points of view. In the
exhibition Horizons, this meant literally giving a voice to a number of
people and trying to create the possibilities for the visitor to experience
the other’s frame of reference. A good example was the display of a
loincloth worn after female circumcision. Next to the artefact, a woman
voiced: “No matter how beautiful the garment is, the girls dislike them,
they remind them too much of a bad memory, a suffered pain. It is the
loincloth of misfortune. When this loincloth appears in your life, your
freedom has ended” (http://www.varldskulturmuseet.se). No matter
how hated the garment is, I could not help thinking that it could have
been easily displayed in another museum as just a beautiful example of a
beautiful culture.
It does not necessarily follow that this will lead someone to put on
another’s lenses. In the same way, the museum is not free from providing
its own frames of reference. However, the choices in the exhibition point
to an empathetic approach of listening to others.
Differently, sympathy refers to affinity, to sharing the feelings and
understanding of others. Once it is based on the identification of a
“shared sameness”, sympathy means that we depart from our own frame
of reference while imagining and interpreting others perspectives and
experiences. That is to say, from our own lens we perceive what others
have in common with us. The French museum appeals to the existence
of a universal human quality in order to portray the value of diversity.
It calls for the acknowledgement and appreciation of what we have in
common, as a route to understanding, bonding and respect. Arguably, in
this case what we have in common departs from us. Of utmost importance
in the exhibition at the Musée du Quai Branly is the fact that the channel
chosen to convey this feeling of sharing commonness between different
cultures (i.e. art) is a western concept. It is a western lens.
The way the two museums bring forward these different strategies is
also very important. As said before, they are in a comfortable position of
being able to explore collections in their full potential for what they are
as museological creations- and not necessarily as pure representations of
reality. How do they make use of their collections in order to foster empathy
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and sympathy? I would say that one exhibition tries to connect with society
by giving the objects to the people (people, not in the sense of museum
visitors, but of producers of culture), whereas the other tries to connect
with society by taking the objects from the people.
“Give or take” is the title of this paper and it is what places both
museums at such opposite ends of the spectrum. The allusion may be
a bit rough, but it tries to summarize crucial aspects of the connection
between objects and people as producers and consumers of these objects.
Give and take has to do with the frames of reference of ourselves and of
others. Giving can also speak for the act of engaging people directly in
the process of working with collect-ions. Most importantly, the idea of
giving and taking goes much deeper into the social life of objects inside
the museum.
Peter van Mensch explains that objects are documents (sources of
information) and have a complex data structure (section “Object as
data carrier” in van Mensch 1992). He speaks about four levels of data:
structural properties (physical characteristics of the object); functional
properties (potential or realized use of objects); context (physical and
conceptual environment of the object); and significance (meaning and
value of the object). The historical process adds layers to these different
levels of information. That is to say, an artifact has a life story. It started
with an idea, in a specific context (e.g. the culture, the times and the
choices of the maker). In time, it has been used and re-used, it has decayed,
perhaps it has been restored. During its life, the object has changed again
and again, the context has changed, perhaps its use, meaning and value
have changed. The latter is certainly true for all museum objects, once
they have been elected to integrate into a museum collection, gaining a
different role, value and meaning. This all adds to the amount of data of
an object, making it into an almost unlimited source of information.
Responding to historical and societal constrains, and following the
wishes of their owners, museum actors decide on the layers and levels
of information to be explored and conveyed. The structure, function,
meaning and value of objects also keep changing during their museum
life. Today museums seem more comfortable in stressing objects as
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components of a created discourse about reality. Yet it remains complex.
As part of collections, objects (generally) have their own life pre-collection.
They have a past as part of the collection, and they have a present and a
future as part of the collection. Both the Swedish and the French museums
propose a new use for their collections, which means new uses and new
ways of exploring the information potential of their objects.
In the exhibition Horizons, a layer of information common to all
objects concerned their role as part of a collection – that is as the museum
counterpart. It was possible to see something about the life of objects in
the exhibition, however what really spoke out was the search for extra
layers of information coming from outside the museum; interpretations,
meanings and values of others, of living people and about the
contemporary world. The loincloth is a good example of adding this layer
of information to the use and meaning of an object, done by an author
outside the museum and living in her specific reality. Also the glass case
facing the video stations: the whole of the objects gained another layer
of information in their silent dialogue with the Ethiopian and Eritrean
inhabitants of Gothenburg. One could say that the exhibition at the
Museum of World Culture tried to give the objects to people (producers
of culture) in the sense that it is up to them to add an important, if not
the most important layer of information. In short, they work in helping
to bring the objects into a new frame of reference.
The Musée du Quai Branly also stresses the use of objects as
museological items. It focuses on the object placed in the museum
context and on its character as an abstraction of life outside the museum.
What the permanent exhibition does is to privilege one aspect of the
physical properties of the objects (i.e. aesthetic) and add to it the value
of art, which tells more about the people who consume these objects
than about the people who produce them. By doing that, the museum
empties objects from other layers of information about their life, about
the context they have lived in, about the people who have made and
used them, about the functions, meaning and values of them outside the
museum. Objects are emptied of times, spaces and faces other than the
museographical time and space. In the way it presents its collections in
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the exhibition, the museum keeps objects away from others’ frames of
reference. Such practice is common to the nature of museums, however
it is taken to a new level at Quai Branly. What really takes the objects
away from people (producers of culture) is the emptiness regarding what
emanates from them when exhibited. The way in which they have been
exhibited, although stressing a universal human quality, makes them feel
sterile, as if they are emptied of traces of humanity.
A certain level of abstraction is inherent in every museum collection; it is
an integral part of what makes an object a museological object. Still, there
are many possible degrees of abstraction and levels of distance from reality.
There are strong criticisms on exhibiting cultural artefacts as art which
explore these issues. Collecting and exhibiting objects of other cultures
as art is not a new phenomenon. In his seminal work The Predicament
of Culture, James Clifford criticizes the concept of primitive art and the
system that transforms cultural artefacts into masterpieces, and viceversa, for being appropriative and alienating (Clifford 1984). The use of
alienation here can be associated with the Marxist idea of commodity
fetishism: the belief that inanimate things (commodities) have human
powers (value) able to govern the activity of human beings. Alienation is
the transformation of people’s own labour into a power, which rules them
as if by a kind of natural or supra-human law ( http://www.marxists.org/
subject/alienation/index.htm). Canclini is also emphatic in associating
the idea of alienation and fetishism to museums: “To the extent that
museums make people forget that a pan was made for cooking, masks for
celebration, and sarapes for warmth, they are places that fetishize objects.
Just like shops and boutiques” (Canclini 1993).
Many museums of ethnography have been experimenting with
portraying their objects as art and certainly the Musée du Quai Branly
has extended the frontiers in this direction.
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Final Considerations
For all that “give” and “take” comprise in the scope of this paper, I believe
that museums face important challenges in using their collections in their
work for and with people in society. The two museums used as examples
represent the opposing ends of the spectrum, perhaps with the choices of
the Musée du Quai Branly being even more extreme than the Museum of
World Culture. Most museums would navigate more freely and variably
in the spectrum of possibilities of “giving” and “taking” objects from
people.
If we consider the importance of objects in museums as assets,
resources and tools, it is paramount that they participate in the discussions
about the role of museums in society. Museums make use of collections
as working tools, however these are not the property of museums only.
They are also primary links with social actors that each time claim a
larger role in museum affairs.
The consequences of “giving” and “taking” objects are felt directly in
the role museums can play in society. The exhibition at the Museum
of World Culture shows how ways of “giving” objects to people could
work in fostering empathy, for example. How can museums go further
in approximating objects to people? The example of the Musée du Quai
Branly also raises important questions. What happens when a museum
portrays a world without faces and human activity? In trying to create
connections with human beings, the museum employs a strategy based
more on “taking” than “giving”. Could the action of estranging collections
from people (and alienating the humanity in objects) leave us with too
few to connect to?
If we believe that it all comes down to people, to us, these are some
of the vital issues for assessing the role of museums in the 21st century.
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Socio-cultural visions of Interactivity within Museums

Angelina Tsitoura
The ideas on which this paper is based are drawn from my thesis
“Interactivity in Museums. A Relationship Building Perspective” written
in 2007 for the fulfillment of the Master Degree in Museology at the
Reinwardt Academy in Amsterdam. The main arguments are that the
notion of Interactivity conceptualized within a technological orientation
coupled with the pedagogic approach of mere information transmission
need to be reconsidered; that Interactivity in museums is a conception
both misinterpreted and under-implemented; and that the problems of
understanding Interactivity will resolve by identifying the aspects which
define Interactivity and most importantly focus on why they matter in a
broader socio-cultural context within museums. Without an intention
to attribute all the developments and advances associated with new
museological practice, in some deterministic way, solely to politics and
economic change, I argue that the new strategies adopted by museums
towards progression and broader accessibility –at least regarding
interactivity, seem to be linked more with a dominant commercialization
of culture and education, than with a belief towards an effect on social
change through the promotion of social interaction within a pluralistic
and multicultural society, acknowledging the diversity of nature, opinion
and practices, which can be combined instead of contrasting each other.
A broader perspective of socio-cultural factors focusing on processes
of meaning making rather than outcomes and on natural ways of
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interactions needs to be discussed. Such a perspective may not only
improve the conception of interactive exhibits but also broaden the
role of Interactivity in museums; within the last framework a potential
relationship building approach is proposed. It is suggested that
Interactivity acts as a variable of relationship building between museums
and the public. The notions of engagement and participatory culture
by means of collaboration, dynamic dialogue, active involvement and
participation rely heavily on the quality and duration of human relations
formed, thus making Museums accountable on their part in terms of the
way interactive relationships are implemented and sustained.
Museums are very clear about incorporating interactivity in their
exhibition techniques usually centering the discourse on interactive
devices. Within this context, the role of an exhibition, the channel
of museum’s communication function, can be thought as entity
transmitting and receiving information. However in order to determine
whether the selected approach to Interactivity is doing a good job, we
need to know first what this job is supposed to be doing. Interactive
applications have been approached by many museums, used as learning
tools, justified by educational policies and/or as attraction points for
justifying contemporary relevance; often resulting in a tension between
“educational” and “commercial” objectives driving the implementation
of interactive applications to the edges: towards an either strict didactic
solution or a mere entertaining one. In none case however the educational
outcomes are always verified (Adams & Moussouri, 2002; Pekarik, 2002;
Heath et al., 2005; Zheng et al., 2005), while the communicative function
of museums can be said to lacking strongly of interactive qualities1.
In museums, the term “interactivity” is strongly associated with the use
of “interactive exhibits” and consequently with the notions of education,
entertainment and socializing, where it is being used as a variable of
the effectiveness certain activities may have on visitors’ learning and
appreciation within the museum.
1

See for example the case study Naturalis in Interactivity in Museums;

A Relationship Building Perspective (Tsitoura, 2007)
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A considerable confusion and misunderstanding concerning Interactivity
within museums derives from the notion of Interactivity evolving around
the use of “interactive exhibits”. The latter, equate the concept mostly with
technological means, ignoring social and emotional aspects as well as
wider spatial and social contexts within which, both exhibits - as forms,
and Interactivity - as a process, can take in museums. Exhibits tend to be
called interactive by the inherent use of technology even if their interactive
“value” is very limited. On the other hand, non-technologically based
exhibits usually called “hands-on”, “minds-on”, or “participatory” tend
to be distinguished by the “interactive” exhibits, despite their potential
ability to provide opportunities for interactivity within museums. Hence,
although the words interactivity, interaction and interactive are used very
widely, there seems to be a concentrated focus on technology as a main
property of exhibits and displays. However interactive exhibits alone
are inadequate in creating a powerful, successful interactive experience,
mainly due to a lack of input options and the inability to provide more
than a sequence of reactions. Despite this, museums bank on the notion
of such applications -being connected with popular experiences through
immersion, active involvement and knowledge enhancement-, in order
to fulfil their educational role but also to attract visitors by positing a
renewed image separated from the traditional public conception of
museums. “The personal encounter has been acknowledged as the ground
of an experience, and museums bank on it to fulfil their educational
promise” (Hein, 2000).
The popularity of such exhibits adding to the “success”, which has come
to be measured in terms of visitors’ numbers responding to these kinds
of “experiences”, has resulted in a trend that has overwhelmed their
use, usually illustrated even by the solid presence of interactive exhibits
within exhibition settings (Caulton, 1998; McLean, 1999; Gammon,
2003). This can be interpreted as the broadening of the visitor base has
resulted in mere visitor attraction aiming to more attention, sponsorship
and funding, thus making the rhetoric about democratizing access,
being driven by economic calculations through some broad mission to
empower public access. “Museums increasingly look to a general public
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audience for support, and competition for a market share of people’s
leisure time is a driving force that focuses the heat on exhibitions”
(McLean, 1999). Furthermore, as the educational intention is being
blurred with a marketing one, attracting visitors to museums by offering
“enjoyable” educational experiences has lost sight of a wider purpose of
museums; that of promoting critical thinking for the sake of individual’s
and society’s development.
While the idea of incorporating interactivity in museums is not new, the
lack of identification that purely incorporating technologies in museums
does not immediately distinguish them as “interactive” seems to diminish
the potential use of Interactivity within such spaces. Notwithstanding
the arguable learning outcomes of such implementations, museums not
only put at stake their accountability towards the public, but also fail
to realize or acknowledge the wider purpose of establishing interactive
relationships with the visitors and the impact Interactivity can make
when conceptualized as a process and implemented towards establishing
connectedness and trustworthiness next to the deep-seated belief of
contribution to educational and enjoyable experiences. Therefore by
deconstructing the concept of Interactivity within museums it is possible
to identify in which aspects current practices and technologies fail
to promote interactivity and in which ways apart from incorporating
technologies, museums can establish interactive relationships with their
visitors.
Andrea Witcomb (2003) has described her objections to the technological
approach to interactivity seen in many science museums and increasingly
in other sorts of museums. She gives examples of two other types of
interactivity, which she calls Spatial Interactivity and Dialogic Interactivity,
which according to her seem particularly appropriate for cultural and
historical exhibitions. In both her examples the notion of Interactivity
is being used as opposed to mere access to finished statements and fixed
narratives and far from being purely technologically driven. Nevertheless
it requires high levels of knowledge and common consent as an approach.
Witcomb’s examples provide an interesting viewpoint on providing
opportunities in museums for active interpretation and personal meaning
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generation within exhibitions. Nevertheless, the possibility of museums
to allowing different perspectives to be represented engenders a lack of
curatorial perspective within a political discourse (Witcomb, 2003). In
this sense the difficulty for those museums, which wish to be less didactic
and more interactive is to achieve a balance between multiple points of
view while maintaining an editorial line which is not reductive to fixed
meanings. The need is then to develop an approach to interactivity that
remains open ended but which nevertheless engages in a dialogue from a
position. This kind of interpretation needs to be explicitly demonstrated
within the context of the exhibition, providing an opportunity for
dialogue and allowing an exchange of views and interactions between the
museum and the visitor and among visitors themselves.
A further implication is that in order for visitors to be engaged in such
a dialogue, they may require high levels of knowledge concerning not
only the content of the exhibitions but also the processes of knowledge
generation within the museums; therefore such an approach to
Interactivity can be considered inaccessible for the general public. The
need here is to take into consideration the nature of visitors’ backgrounds
- the knowledge, experience, and social dynamics -, since they constitute
an important element in combination to the type of influences people can
“take away” from their museum visits. Museums may provide a platform
on which meaningful conversations can be built if only they are able to
also use and incorporate the “tools” that people bring with them.
Socio-cultural theory on learning emphasizes the idea that meaning
emerges in the interplay between individuals acting in social contexts
and the mediators - tools, talk, activity structures, signs, and symbol
systems - that exist in that context. Spatial theories uncover body-space
relations and examine how meaning emerges during the process of human
experience in a physical space. “Exhibitions provide a safe and interesting
environment in which to bring people together, and the presence of peoplewhether they are visitors or staff-transforms a constructed exhibition
setting into a dynamic public space. Staff explainers, docents, storytellers,
artists, and actors enliven exhibitions, create context, and encourage
people to interact with each other and with the exhibits. Even without
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staff, an exhibition designed to encourage face-to-face interaction and
dialogue among visitors-often strangers-is arguably one of the most vital
contributions museums can make to the social dynamics of our times”
(McLean, 1999). Without social interaction, it is easier to deliver content
about objects than to teach skills in discovering content in any object.
That is why the curatorial voice expressed via written materials prevails
in most of museums. And although educators recognize the importance
of discussion and guided observation, the sole use of interactives present
in most modern museums is perhaps an attempt to achieve the give-andtake of live facilitation without the facilitator.
Building on the educational and wider social role/responsibility
proclaimed by museums, it is argued that Interactivity conceptualized
as a characteristic of mediated communication (socially and/or
technologically) may increase with mutual apprehensibility of shared
goals. Interactivity is here conceptualized as having some meaningful
social and psychological relevance beyond its technical and technological
status as a property of media systems or message exchanges. Interactivity
is reviewed as opposed to mere access to finished statements and fixed
narratives and as from being purely technologically driven towards
examining spatial, social and cultural aspects of its implementation
within museums. This approach to Interactivity needs to be reconceptualized within its potential to bridge the gaps of current “distorted”
communication among individuals and institutions alike. This line of
thinking certainly moves a step beyond the interactions supported by
the majority of current interactive exhibits existing in museum galleries.
However further work is needed to locate ways, in which dialogue can
occur by involving broader audiences, support visitor’s expectations
in such situations so that they know how to approach, extend and
enrich their understanding and provide opportunities for visitors to be
involved in mutual cooperation and contact with each other. By viewing
communication as culture, instead of communication as transmission,
we may move the focus towards the multiplicity and the socio-cultural
aspects of interpretation and narration (Hooper-Greenhill, 2000). This
raises however yet another set of questions regarding the form of museum
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narration, the power-relationships between curators and different visitor
groups, and the politics of museums’ exhibition design.
However, the possibilities from applying the cultural model of
communication far outweigh the disadvantages (ibid). The potentials for
museums encompass:
The incorporation of new learning styles
The recognition of differentiated audiences
The development of museum professionals to incorporate a wider set of
competencies
Creation of innovative partnerships with their audiences
Regeneration of museums as vital contemporary institutions
Those museums that seek to enhance their character in the function
of interpretation and mediation of heritage, in providing access and
enhance understanding by becoming places for dialogue and by
promoting participation need to invest on establishing relationships
with their visitors. Therefore they have to redefine the term Interactivity
and rethink its implementation beyond the current conceptualization.
Interactive exhibits if reconsidered may be one, but not the only way. For
relationships to be built and to be sustained mutual trust, understanding
and effort from both sides is required. Communication is not inherently
interactive; neither is a two way communication, unless there are
relevant responses and reciprocity of messages exchanged between the
participants involved; and interactions need not only take place between
individual visitors and exhibits but among visitors and between visitors
and museum staff.
Within such an approach a dialogue instead of a monologue is supported
and enhancement of knowledge instead of information transfer
adds value in a participation of both the museum and its visitors in a
relationship based on mutual trust and effort. Investment on Interactivity
in this way promotes co-operation, which in a strong sense means that
actors work together, create a new emergent reality and have shared
goals; they all benefit from co-operating and can reach their goals in
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joint effort rather than on an individual basis; they learn from each other
mutually, and can be interconnected in a network seeking to direct social
and cultural life rather than merely following it. If the implementation
of the concept which so far seems to be meeting consumer-marketed
intended objectives within a leisure-industry-market oriented solutions
won’t be critically revised, the role of museums will only contribute to the
already mass customization of services provided in cultural consumption
and will only be able to serve the society in reproducing existing patterns
of communication rather than contribute to its further development by
posing a critical thinking attitude which is more likely to meet the purpose
of museums as places where cultural heritage is not only preserved and
presented but also generated and discussed, integrated and understood
within a contemporary environment.
The perspective of a relationship building between museum space-places
and the public through the concept of interactivity challenges established
and dominating tenets encountered in current interactivity approaches
and implementation. While usability and measuring results -like
attraction and holding power- refer to the exhibit’s aspects and support
the creation of a product, the relationship building perspective relies on
expression and the shaping of activities of humans regarding perception,
inducement and sense experience in supporting a process. The approach
contrasts efficiency and accountability of the product to quality of the
process. While educational objectives and knowledge transmission
prevail in the current implementation of the concept, the new perspective
draws attention to meaning creation and cultural awareness supported by
the entire environment. While in the first case visitors are assumed to be
participants or more likely consumers in the new perspective they are
perceived as performers and recognized as partners.
The conceptual framework of museum-society provides the ground
for communication and cooperation among people, organizations
and institutions within society, which share a vision and work towards
a common goal. Within this dimension lies also a potential attitude
of museums enabling visitors to participate actively in the setting up
of exhibitions, to provide a space for contemporary discussions and
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debates as well as casual social interaction. The opportunity of visitors
being actively involved within museum spaces can be regarded as
the core feature of the concept of interactivity within museums. The
involvement of visitor in having an effect on the museum environment
implies a truly interactive experience to the point where the visitor has
as much influence on the actions as the museum. It can then argued
that Interactivity has the potential to support the notion of participatory
culture by means of forming and sustaining strong relationships based
on equal partnerships, collaboration, active participation and dialogue
between museums, cultural organizations, educational institutions,
social service organizations and the public.
Generation of such a dialogue between the museum and visitor, between
nationalities, generations and regions, with one impacting on the other,
can promote the concept of museums as sites for intercultural dialogue,
encouraging respect and understanding of cultural diversity. Application
of such a concept in museums is aligned with “New Museology”
perspectives such as the epistemological shift towards viewing the
museum as a heterogeneous space of multiple perspectives and critical
thinking; challenging dominant views towards representing race, class
and gender; and prioritizing the role of content over material objects.
Interaction in this sense emphasizes communication and balance between
the participants involved as well as integration of all human aspects
(mental, emotional, physical and spiritual), creating an empowered and
mutual relationship. It is based on shared goals and active participation
of all parties, especially through communication, caring and sharing.
Synergistic and symbiotic differences complement and enhance shared
goals.
Relationship building by Interaction consists of recognizing:
Thoughts, feelings and actions culminating in teamwork.
Creative energy, active involvement and initiative that constantly builds
and recreates itself in new ways.
An opportunity to a deeper connection between people who share
common values as human beings, acknowledging their socio-cultural
diversity.
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In order to survive, museums must not claim to compete on
purely economic terms but must emphasize the unique role they play in
the creation of social and cultural value. The social and economic goals
of the museum need not be in conflict, rather cultural activity can be
used as an economic force.2 Museums have the potential to bring about
economic regeneration and social change as well as become leading
cultural institutions with not only an educational focus but also a sociocultural one.
The museum is a space for many diverse people who view the world
in different ways, whose previous experiences may be very different.
The challenge is to create an environment where many needs are met.
Education and outreach activities, together with access to information
and decision-making, are the essential initial steps in unpicking the
barriers – physical, intellectual, sensory, emotional, attitudinal, financial,
cultural and technological. The removal of these barriers is complex,
involving a holistic approach by the museum. The discussion about how
to create interactivity in future museums is obviously not only about
specific physical features of interactive exhibits; the discussion have to
be keenly aware of ideological, societal, and historical aspects of how
and what to communicate and what forms of participation and activities
should be enabled to fit into a changing society. This is probably a good
starting point in future studies of what Interactivity may consist of in the
next generation of museums.
It is also important to avoid homogenization and realize the uniqueness of
each museum as well. No “one size” fits all. Each case has to be examined in
its own characteristics, features, demands etc. “The situation of museums
is obviously very complex and I think when we try to work out how to
deal with this complexity, it is important not to reduce our reflections to
one single model but to study several different ones, historical models,
2

Round Table discussion on the Conference Theme of “Managing

Change: the museum facing economic and social challenges”. 19th General
Conference and 20th General Assembly of the International Council of
Museums, ICOM 2001, Barcelona
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but also contemporary models. One of the real threats of globalization is
the homogenization of the world of museums, and it is urgent to actually
generate a situation which is receptive to interlocking spaces or bridges
between old and new, but also keeping in mind the notion of acceleration
and deceleration, moments of speed and moments of slowness, where
you have zones of noise and where you have zones of silence, where you
have actually also negotiations between the private and public space”3.
Museum literature on interactivity in museums is, through its narrow view
of interactive exhibits proves insufficient to research the opportunities
Interactivity may bring to museums. The current interactive applications
in most of the museums likewise are limited to the refashioning of older
concepts and formats. New ideas are emerging, which offer exciting
opportunities for museums to redefine Interactivity and its purpose
though, in the sector as a whole, there remains considerable confusion
and misunderstanding. The situation is worsened by the fact that many
equate interactivity solely with technological means ignoring the wider
forms it can take in museum philosophy and practices. Research suggests
that there are a number of very different ways in which museums and
galleries can implement meaningfully the concept of Interactivity though
these are not always understood or accepted both within and out of the
sector.
Interactivity can be applied with technology, but also form the basis for
non- technological practices and products. A holistic approach offers
many new concepts that surpass the idea of Interactivity as means for
previously existing functions, and can be useful to museums. The
concept of Interactivity as has been examined here causes a change of
behaviour of its users and their expectations and by this necessitates a
changed approach by museums. Possible changes for the museum are: a
new approach in the presentation of collections, towards a use
3
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of concepts such as social interaction and participatory culture, and a
revaluation of both analogue and digital means for explanations. A new
approach of the visitor: a participator in the development of knowledge
and meaning and a partner in cultural value. If indeed Interactivity is not
a promise unfulfilled but rather a concept not yet realized, the museum
as facilitator of debates, forum of ideas, learning environment about past
and current issues and developments, and a hub between different (inter)
national knowledge centres, events and the visitor might find its new role
in society.
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Global models for concrete realities

Óscar Navajas Corral

The need for a change
The twentieth century has been characterized by having some of the
crucial moments that have significantly changed the social vision of
the world and influenced the social structures of societies in the XXI
century. The highlights may be found in the totalitarianism of the early
twentieth century, two world wars, economic crises, civil disobedience
and economic neocolonizers, student revolutions, ideological quarrels
during an iron curtain which grew opposite positions from the radical
liberalism capitalist to communist tight state control. Thus, this situation
leaded to a globalization marked by what we call postmodernism, a way
of defining the random and varied social and cultural results of a global
village increasingly dizzying favoured by the media.
The barrier that delimits these changes was marked by the end of
World War II in 1945. This defined the transition from modernity
to postmodernity where the events of the war marked, a before
and after, reflection on the debate about the human condition. The
most obvious example is the postmodern artistic movements of the
fifties and sixties who worked from anthropology as a journey to
the essence of human being, outside the institutional organizations.
Cultural heritage and museology changes were reflected in several
substantial changes the redefinition and expansion of obsolete concepts
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and not consistent with the social development rhythm worldwide. A
new opening of cultural institutions to disciplines like anthropology and
pedagogy took place with the help of the newly created United Nations
(Alonso Fernández, 2006: 79-80).
The museum and heritage began to be defined as spaces for social action
and cultural communities. Spaces where not only has a contemplative
visitor-object direction but could be reciprocal. The concept of heritage
object, outside or inside the museum, changes the passivity concept
of the “window” to the vision alive and useful as evidence of societies.
Museums, new and institutionalized, had to adapt to new social needs.
In essence, a return to humanism. It would be difficult to try to understand
the current museum and heritage that we do use today without the
structuralist vision of Levi-Strauss, the pragmatism of historical and
cultural facts from Marvin Harris’s, social pedagogy of Paulo Freire, and
the concept of space as non-place or direction of the ruins in our society
and our individual vision without Marc Augé. These authors helped to
understand that the Heritage are social constructions that were created
by a need (material or spiritual) and they are determined and part of
human evolution, so it must remain to some extent and it must be useful
from the identity point of view with the past.
The key date in this process can focus on the May 68 French. A student
movement and workers who overcame the barriers of Gallic country to
become the most important social movement of the twentieth century.
Decolonization brought political independence to countries wishing to
strengthen and regain their cultural identity. The museum was a way
to begin this work of re-identification. Ethnic minorities in developed
countries like the United States was another focus for the struggle of
equalities. To this social situation, the American Southern Cone countries
status were also added to the same scenario where the national identity
of each state was promoted through anthropological and archaeological
studies of native cultures while dictatorial movements were developing
at the same time.
A final result to take into account of these changes was the institutional
support achieved at international level. In the Hague Convention of
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the United Nations in 1954 was transmitted to the damage caused
to the assets during conflict are arming damage to the heritage of all
mankind. Years before, immediately followed by the creation of the
United Nations (UN) created the International Educational, Cultural and
Scientific Organization (UNESCO) which was gradually adding different
international agencies to safeguard the Heritage and culture, equality of
human rights in education and scientific development1.
We must add in this introductory overview the emerging culture of
consumption and leisure and the growing tourism industry bringing new
social actors in the global map. The tourist, massive or alternatively, is
positioned as the neo-colonizer and exotic landmarks. Some visitors with
a will to discover are a source of revenues for those touristic destinations,
that without adequate supervision, can have negative direct consequences
for the survival of a heritage and identity of their communities .

A change in the paradigm
The museum since its inception in the revolutionary movements of the
late eighteenth century and early nineteenth centuries, was a mirror in
which society could reflect their cultural identity must adapt to this new
social landscape. But the modern museum inherited from the French
Revolution which was born to safeguard the heritage of all citizens of
a country and at the same time, provide a space for the enjoyment and
education, the Bible of people, it was becoming a rut a place for research
1

In museum and heritage matters the most prominent were the creation

of the International Council of Museums (ICOM) in 1946, the International
Committee for Museology (ICOFOM) in 1977, the International Centre for the
Study of the Preservation and Restoration of Cultural Heritage ( ICROM), the
International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) and the International
Union for Conservation of Nature (IUCN). All these organisms represented
a clear commitment to renewal in the form and substance of heritage and
museums worldwide.
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and conservation of relics of the past had access to only a minority of
“experts”. This museum is the nineteenth century has survived to this
day and even today many social sectors have in your mental image of it.
But the museum also has sometimes been misunderstood entity, and
other manipulated. On numerous occasions they have served as a political
weapon for the exaltation of a fervent patriotism for sacral reasons
through the contribution of the art market, or stop mass tourism which
saw in them a pilgrimage to Mecca at any scheduled trip. The museum
has become more than ever, and increasingly diverse circumstances,
public purpose and objective of desire (Alonso 1999, 12).
This scenario required new ideas, new policies and a redefinition of
museums that are still divided between those who held that the work of
the museum focused on the object-collection, and those who understand
the museum as a work relationship human being with the heritage and
the environment (Teixeira in 2002)2.
New and different museums began to appear in different countries.
And if new museums appeared also sprouted new thoughts and ways
of understanding the museum and the museum, museum of science
methodology. Jean Gabus, Duncan F. Cameron, Georges Henri Rivière,
Hugues de Varine, Miriam Arroyo, Nancy Fuller, Marc Maure, Pierre
Mayrand, Mario Moutinho, René François Rivard and Wasserman
are some of the authors, museum curators of les jeunes contestataire
génération3, in charge of renovating museums and museology, which
was called the New Museology. The New Museology be understood as
an applied science and a science of action (Alonso Fernández, 1999: 63).
A movement that comes from the hand of a number of professionals of
different disciplines in the 70’s with a different look (multidisciplinary)
to the museum.

2

TEIXEIRA MOURA SANTOS, Mª C. (2002). Reflexões museológicas:

caminhos de vida. Cuaderno de Sociomuseología nº 18. Universidad Lusófona
(Portugal).
3

Olcina, 1984: 52.
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The starting point of this way of museums and the museum will be the
Roundtable held in 1972 in Santiago de Chile, organized by
UNESCO and with the title “the role of museums in Latin America.”
Although as institutionalized movement joined the International Council
of Museums (ICOM) we can not mention it until the Quebec Declaration
1984 and the subsequent founding of the International Movement for a
New Museology (MINOM) in Portugal in 1985.
In the history of this paradigm shift in the philosophy of museums
have been some key facts that are references to understand the change.
Freeman Tilden in 1957 published his book Interpreting Our Heritage. A
new discipline was born in environmental education that was gradually
influencing the cultural heritage and museums, which consists of
transmitting a message to the public able to make them feel relevant
and part of the heritage by promoting understanding and awareness to
preserve, respect and exposure of it. A year after celebrating the UNESCO
Regional Seminar on the Role of Education in Museums. Rio de Janeiro
(Brazil, 1958), where the heritage object ceased to have a unique aesthetic
dimension but also has a historical dimension and education (Primo,
1999: 9).
In 1966 the conference of Lur (Provence, France) was organized in which
early reflections on museums in the country where discussed. In these
years, France is developing the Natural Regional Parks Act that would
come the following year, in 1967. Georges Henri Rivière, who sponsored
the creation of ICOM in 1946, was incorporating the ideas of a sustainable
heritage to invoke the cultural and natural museum influenced by the
experiences of Scandinavian museums in the late nineteenth century,
a huge economic boom France , with a population of new rights who
enjoyed four weeks of paid vacation per year, and a domestic tourism
growing as a direct result of depopulation had suffered in the migration
from the countryside to the city.
The qualitative and quantitative leap took place in the Round Table of
Santiago de Chile, organized by UNESCO in 1972 under the title: The
role of museums in Latin America. The Round Table of Santiago de Chile
was a before and after the conception of the museum as a place for space
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heritage and to society. At an event in which at first intended only to
weigh the state of museums and heritage in Latin America became an
international forum for professionals of all disciplines concerned with
the use of heritage and museums.
In Chile, it was agreed this new museum that it had been anticipated
by the name of eco-museum in 1971 by the French Minister Robert
Poujalde, with the advice of GH Rivière and Hugues de Varine, during
the Ninth Meeting of ICOM, and in Chile are trying to unite within
other community experiences with the name of Integral Museum. A
museum oriented to offer the community a global view of its material
and cultural environment. With the concept of museum the institution
becomes an instrument of social change, as a tool for development and as
action. Therefore this museum works with the perspective of global heritage.
(Primo, 1999, 11).
Also in Latin America was another of the highlights of the new museum.
Oaxtepec Seminary. Ecomuseums - Planning - Heritage – Community in
Morelos city (Mexico, 1984). Morelos’s statement stands as an emblem
for the New Museology theory which gradually ceased to be a mere
disintegration of the traditional museum became a reality with adherents
throughout the world. The equation Heritage - Territory - Community
and pillars for the establishment of museums in the orbit of this emerging
discipline is evidenced by the multitude of activities which met at the
seminar and later served as the theoretical corpus of the discipline.
After Morelos and the Declaration of Quebec the same year 1984, in
which a series of museum gathered to give shape to an idea that came out
years before forming a movement to the New Museology, it was created,
in Lisbon, the International Movement for a New Museology (1985).
At present the MINOM is an international movement, associated
with the ICOM-UNESCO, which brings experience and professionals
involved with museums and heritage and with the strong conviction to
create a museum in direct relationship to society, using its Heritage for
social development, and where conservation, research and dissemination
and continues to grow as the lab makes clear Sociomuseología Lusófona
created at the University of Lisbon, the IRES of Piedmont (Italy), the
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Manifesto for Altermuseología (Pierre Mayrand, 2007), or the boom of
experiences and activities with the parameters of the New Museology
emerged in Asia.

The new parameters. A new instrument.
Among the many writers who have professed and contributed theoretically
and pragmatically to the New Museology is the Scandinavian Marc
Maure who defined it as a historical phenomenon and a system values4
organizing its basic parameters:
1. Cultural democracy. No culture should be dominant and be
treated as “culture” to the detriment of the existing cultural
diversity. Cultural democracy seeks participatory dialogue of all
parties involved in the community (and museum professionals
from other disciplines, political or governmental authorities,
institutions or private companies, associations or community
movements, and by the citizen.)
2. A new triple paradigm: from monodisciplinarity to
pluridisciplinarity; the public and building community in
the territory. The New Museology passes from one object to a
heritage (natural and cultural), from a public to a community
and from a building to a territory.
3. Awareness. This system requires a pedagogy focused on the
interpretation, provocation, and community awareness of being
linked to its heritage.
4. An open and interactive system. A new way of working in the
museum, not closed doors but in the opposite direction.
5. Dialogue between subjects. Interaction and participation as keys
to community development.
4
27)

(ICOFOM Study Series, nº 25: 1996, 127-132; Alonso, 1999: 73; 2006:
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In these new approaches no the exposure nor the museum are the goal
themselves of the museum action, but tools. These are the tools by which
the community can dialogue with its heritage. The tools by which the
community can transmit their identity. And, ultimately, the tools by
which the community develops and evolves into a future through the
recovery, use and enhancement of the past.
The intangible heritage and the collective memory are the parts which have
to be conserved and worked with. The tangible objects are the material
witnesses bearing these meanings. The inheritance object is a means of
communication which carries a message given and reinterpreted by its
creators, the community.
The proposed new museum should have an utterly different conception
when opposed to the traditional museum, without disregarding or
neglecting the conservation functions and the heritage research, though.
Yet, its aim was focused on a global vision of the reality. Not only should
the researches on the heritage which it holds be a means to go deep into
the objects of the research, but also it should have a correlation with the
identity of its creators, society itself. Thus, the museum should abandon
the limits of the building and conceive its relation with the inhabitants
and the territory. Hence, the ecologist anxieties aroused in the sixties,
the Interpretation theories of authors such as Tidden and Aldrige or the
forms of formal and non-formal pedagogy by Paulo Freire were essential
for the conception of a museum with these features.
This new museistic typology proposed will be made real through one
of its most emblematic typologies: the ecomuseum. Emblematic because
it was, jointly with the community museums and the neighbourhood
museums, among the first to raise the alert on the necessity of a new
museistic institution and a new way of working upon it, right in times
of social changes – the seventies. Besides, it came up with practical
solutions, without being restricted only on the theoretical part of the
“revolution”.
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About ecomuseums and ecomuseology
Hugues de Varine (2006) summarized the concepts expressed in the
previous epigraphs into thee phases: Innovation, Formulation of new
Concepts and the Development of New Practices and Musicological
Experiences. The innovation phase is characterized by the arousal of new
experiences which set forth a different museum. Epitomes of this are: the
Scandinavian outdoors museums, which represent an attempt to recover
the identity of local populations in an industrialized fin de siècle society;
the Mexican community museums, outcomes of the anthropological
school lead by Mario Vázquez and the Instituto Nacional de Antropología
– INAH (National Institute of Anthropology) which had just been
constituted in the sixties, the neighbourhood museums, such as the
Anacostia Neighbourhood Museum, created in the United States- in a
context in which the struggle for equality and the civil rights marked the
agenda in the “country of the opportunities and freedom”; the creation of
the National Museum of Niamey (Niger) as a unifying place in a country
where all ethnic groups have their participation and place guaranteed; or
the outdoors museums and future ecomuseums which started to come to
life in France during the sixties, as a result of new environmental policies
envisaging to protect nature.
In the second phase proposed by Varine, formulation of new concepts, the
stress on museistic creativity and on the labours to use the heritage as a
means of social participation and a tool to recognize cultural identities,
soon found a response in the professional and institutional international
panorama. It is at this moment that the coinage of two important
concepts takes place: the ecomuseum, in Grenoble in 1971, and the
Museo Integral, in Chile 1972, whose tangible reflection will be seen in
the creation of the ecomuseum Le Creusot-Montceau in 1973.
In the third phase, after Le Creusot, the Latin American experiences and
the Summit in Santiago de Chile, came forth the development of new
practices which gradually were introduced into the scope of what was
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starting to be called the New Museology.
From the analysis of Varine´s proposal, we will focus on the second phase,
once it is when the community museum, social museum, neighbourhood
museum and ecomuseum are conceptually established. A list of typologies
with very little differences but which play similar roles in the integration
of the heritage as a dynamic of the communities in their relation with the
place they dwell. The ecomuseum was one of the first terms to be coined
and internationally exported, being present in the five continents.

Conceptual evolution of the ecomuseums.
Defining ecomuseum as a concept, as well as the museistic institution itself,
has always been a complex enterprise to act out. Some “inconveniences”
that the possible definition of this museistic typology arouse dwells, on
the one hand, in the heterogeneity of the experiences and standards
which it has developed and, on the other hand, in the terminology used
to describe it and which is immediately bound to the social and human
sciences, widening the possibilities of debates and dialectic subjectivities
around it.
The same person who helped – in the fifties – to coin the generic definition
of museum, George Henri Rivière is the one who gave ecomuseum
its first definition in 1973 – a year after the round-table conference in
Santiago de Chile, later extending it in 1978 and eventually consolidating
it in 1980, as follows:
Un ecomuseo como un instrumento que el poder y la población conciben,
fabrican y explotan conjuntamente. El poder, con los expertos, las
instalaciones, y los recursos que ponen a disposición; la población, según
sus aspiraciones, sus conocimientos y su idiosincrasia.
Un espejo donde la población se contempla para reconocerse, donde busca
la explicación del territorio en el que está enraizada y en el que se sucedieron
todos los pueblos que la precedieron, en la continuidad y la discontinuidad
de las generaciones. Un espejo que la población ofrece a sus huéspedes, por

Óscar Navajas Coral

119

hacerse entender mejor, en el respeto de su trabajo, de sus comportamientos
y de su intimidad.
Una expresión del hombre y de la naturaleza. El hombre es allí interpretado
en relación a su ámbito natural, y la naturaleza está presente en su estado
salvaje, pero también tal como la sociedad tradicional y la sociedad
industrial la transformaran a su imagen.
Una expresión del tiempo, cuando la interpretación remonta hasta el
momento de la aparición y se va escalonando a través de los tiempos
prehistóricos e históricos para desembocar en el tiempo del hombre de hoy.
Con una apertura al mañana, sin por ello arrogarse poderes de decisión, el
ecomuseo cumple una función en el campo de la información y del análisis
crítico.
Una interpretación del espacio: de espacios privilegiados donde detenerse,
donde caminar.
Un laboratorio, en cuanto contribuye al estudio histórico y contemporáneo
de la población y de su entorno y favorece la formación de especialistas en
la materia, en cooperación con otras organizaciones de investigación.
Un conservatorio, en la media en que contribuye a la preservación del
patrimonio natural y cultural de la población.
Una escuela, en la media en la que asocia esta población a sus actividades
de estudio y de protección, donde le incita a tomar mayor conciencia de los
problemas que plantea su propio futuro.
Este laboratorio, este conservatorio, esta escuela se inspiran en principios
comunes. La cultura a la que pertenecen debe ser entendida en su sentido
más amplio, y es por eso que se esfuerzan por hacer conocer su dignidad
y su expresión artística, cualquiera sea el estrato social del que emanan
esas experiencias. Su diversidad no conoce límites, a tal punto difieren sus
elementos de un caso a otro. Su característica es la de no encerrarse en sí
mismos: reciben y dan5.

5

Original in: RIVIÈRE, G.H (1985). Tercera definición, versión de

1980. Revista Museum, nº 148, vol XXXVII, nº 4: 182-183. spanish edition

120

Cadernos de Sociomuseologia Volume VI

This is the definition which the majority of professionals and authors
appeal to in order to explain an ecomuseistic institution. Other authors,
however, have given some interesting definitions to ecomuseums. The
creator of the word ecomuseum, Hugues de Varine (1978:28) defined this
typology as une institution qui gère, étude, exploite à des fins scientifiques,
éducatives et en general culturelles le patrimoine global d’une communaute
donné, comprenant la totalité de l’environnement naturel et culturel de cette
communauté.
An institution which was defined by all the means and methods upon its
reach so as to enable a community to be aware of itself (of its identity)
and its territory to be able to face, thence, its problems and necessities
with a high degree of autarchy. According to Pierre Mayrand (2004 :
45-46) on peut tenter de caractériser globalement l’écomusée (…),
comme une organisation à vocation socioculturelle, utilisant l’histoire et
l’exposition, l’éducation populaire, comme les outils privilégiés d’un projet
de connaissance de soi, de développment harmonisé et d’ouverture su le
monde. Il peut éter un instrument de luttes des groupes défavorisés, de
revendication de l’environnement durable.
Any of the definitions quoted previously coincide in saying that the
ecomuseums are, in essence, experiences focused on the development
of the community6 in all levels by means of the research on the heritage
and the reappropriation of the cultural identity of a population which
has created it along its existence in a delimited territory. (Murtas y Davis,
2009: 150).
Even though, the ecomuseum – which has been almost 40 years
in effect – keeps on being a hard term to define and to explain and,
fundamentally according to what Pierre Maurand set que l’écomusée ne
peut être considéré comme une catégorie muséale, mais plutôt comme une
philosophie de l’action muséale conjuguée, intimement liée au processus du
6

Para Hugues l’écomusée (…) c’est d’abord une communauté et un

objectif: lé dévéloppement de cette communauté. C’est ensuite la pédagogie
globale s’appuyant sur un patrimoine et sur des acteurs, appartenant tous deux a
cette même communauté (1978: 31)
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développement. Ainsi, l’écomusée renferme plusieurs formes de musées à la
fois, l’écomuséoogie étant ce qui l’unifie. Ce que distingue cette muséologie
du musée “conventionnel” (régi par des normes universelles) est le facteur de
“gestion communautaire” étendu à l’ensemble du territoire d’appartenance
(auto approprié) qu’elle contribue à créer ou à recréer (Mayrand, 2004: p
11-12).
Along the following pages we will analyse the key characteristics of the
ecomuseums on an academic basis, so as to compare them to the Japanese
ecomuseums, in an attempt to check the globalization of the term and its
evolution towards the future.

Ecomuseum indicator
If a consensual definition of the ecomuseum is a hard task to perform,
much less specify the characteristics (indicators) which make it different
and particular from other museistic typologies. In previous epigraphs
we have set that the parameters on which the New Museology was
based and the new museum meant cultural democracy; a new triple
paradigm; the social awakening; an open and interactive system; and the
dialogue between individuals. The guidelines coined by Maure will be the
preliminary base to know which is the essence or the philosophy from
where the New Museology start. But in order to take a deep look into the
concrete features of the ecomuseums, we must appeal first to the creator
whose definition we have coined in the previous epigraph from which it
is possible to infer that the ecomuseum is characterized as being:
1. A concurrence of continuous democratic dialogue between the
Civil Powers of a territory and its people in equality of conditions.
2. A space for research focused on the scientific recovery of the
cultural heritage, besides the recovery of this people’s cultural
identity.
3. An open space, deprived from predefined administrative limits.
It is defined by means of the usage and inhabitability which this
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community made of it along its past and present evolutionary
time
4. A laboratory in which the population jointly with the experts
research on their culture, their necessities and their problems.
The ecomuseum is a living space which acts as a bond between
the past and the future.
5. A place for the participation and education as instruments of
awakening. The heritage is the reflection of a people, what it
has been and what it is at the current moment. Participation is
the key element in the ecomuseum; this is what fundamentally
makes it distinct from the traditional museum.
6. A lasting instrument, sustainable in space and time. The
ecomuseum is an evolutionary form, changing, in continuous
movement like the society that lives in it and develops it.
The guidelines taken from his definition of ecomuseums are the basis of
the first ecomuseums, whose experience is marked by the influence of the
Scandinavian outdoors museums, the proto-ecomuseums (Maggi and
Falletti; 2000) emerged from the previous and incipient French regional
natural parks in the sixties and the first ecomueistic experiences such as
Creusot-Montceau-les-Mines. It makes evident the social purpose of the
ecomuseum, the horizontality of the democratic management in which
the experts are as important as the people and the territory as a space for
participation and continuous coexistence in the past and in the future.
In concurrence with these experiences and with the dates of the
evolutionary definition of the ecomuseum, de Varine asserted that the
ecomuseums should set the community as the object and the subject of
the ecomuseum, overcoming the functions of the traditional museum
and turning into an element for the development of this community
having the heritage and the
social memory as raw material and the integral education as an instrument
of awakening (1978: 31-34)
The holistic sense and the global pedagogy are the breakthroughs which
de Varine materialized regarding Rivière´s definition. Democratization,
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participation and the course of the social development are the maxima
which they share. In both definitions we can infer that the Cultural and
Natural Heritage are the reflection of the identity of a community and
that they must aim at a sustainable economic and social development.
Therein, Jean Claude Duclos - in his text L’écomusée, Histoire et actualité
(1990: 13) – compounded the characteristics of the ecomuseums into
three basic pillars: the participation of the community, the contribution
of the function of the museums (conservation, research and diffusion)
to the critical thought of the people about their situation, their
surroundings and their identity; the use of a certain pluridisciplinarity
in the construction of an ecomuseistic experience which matches the
necessities of the people and is alert to the changes that are produced.
The community development set the scene for the final goal of the
ecomuseums, according to these three authors.
Another author, Moylan (1992) proposed five key elements to define
which were the concrete characteristics that the ecomuseums should
accomplish: an open territory, a fragmented collection composed
by the concurrence of the natural and cultural heritage, professional
interdisciplinarity, a network where all the implied actors interconnected
can be found, and a management in which the political powers, the
people and the associations are in equality of condition, Boyle insists in
some of the characteristics proposed by the previous authors but he adds
the network as a means of agglutinating work and democratizing the
decision making process.
Three years later, in 1995, Hamrin and Haulander in The Ecomuseum
Bergslagen, published a list containing eighteen indicators to identify an
ecomuseum and differentiate it from other types of museistic experience
(Davis 1999)
1.
2.
3.
4.

Covers a Wide area.
Consists of selected environments in the cultural landscape.
Demonstrates what, where and how things took place in their
original setting.
Strives to explain what, where and how.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
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Strives to preserve, restore and reconstruct
Strives to activate the visitors and make the cultural heritage
accessible
Is founded on the interaction between culture and tourism
Cares for what already exists
Is based on the joint efforts of local authorities, associations,
organizations, companies and private individuals.
Is dependent on active voluntary efforts.
Aims to make a little-known district accessible to tourists.
Appeals to local inhabitants in an efforts to create a feeling
of local identity.
Appeals to schools and education at all levels
Is in a continuous process of evolution, where new features
and improvements both long term and short term are
introduced into the development programme.
Aims to show the whole-from the general to the specific.
Collaborates with artist, craftsmen, writers, actors and
musicians.
Promotes researches by means of study circles and at an
academic level.
Aims to illustrate the connection between technology and the
individual, between nature and culture, between past and
present, between then and now.

A close Redding shows us how many of the indicators are not exclusive
features of the ecomuseums. Peter Davis (1999; 220-227) analysed
each one of these points, detecting that the idea of the fragmentation
of the heritage around a territory is not something particular only to
ecomuseums once several countries possess administrative bodies
which also have this vision, for instance, the French Regional natural
Parks or the American National Parks. Neither is considered exclusive
to ecomuseums, the connection of the past and the people by means of
the interpretation of the tangible and intangible culture, once several
museums play this role by means of their exhibitions and activities.
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Hence, the creation of a network with external and internal partners
is not an exclusive particularity of the ecomuseums, once the modern
museums also need continuous help to sustain themselves.
On the other had, Davis does highlight some characteristics which
a traditional museum does no accomplish. The interpretation of the
individual and the community of the territory at a geographical scale,
out of the walls of the museum as its habitat and where the ecomuseum
is constituted is indeed something exclusive.
Moreover, Davis did that detects certain features that does not meet
traditional museum. Interpretation of the individual and the community
on a scale geographic territory outside the walls of the museum as their
habitat and where is the eco-museum if it is something exclusive to
them. This spatial concept inherited from Rivière attached to the sense
of identity that unites wills and forges as the engine of eco-museum itself
are unique peculiarities of these experiences. They are also characteristics
of ecomuseums sense of continuous development and living space
that is not stuck in time but as a constantly evolving organism. The
interpretation as a tool of appropriation and ownership, education at
all levels and awareness of all sectors and stakeholders is what makes
these experiences something other than an institution and goes to an
organization, changing, evolving, which imply its past and present in the
same space for future development7.
From this analysis and their professional and academic experience,
the Professor Davis (1999: 228) reduced this list to five indicators
museological close to those already proposed Boylan. His work deals
with the concept of long-term sustainability as a form of awareness of leg
following development: social, cultural and economic.
7

In one of his last publications, Pierre Mayrand, was comparing the

ecomuseo with a snail symbolizing the freedom of movement of the ecomuseum
and his territoriality not marked administratively El Lactarius deliciosus: La
proyección de un habitat sensible abierto al Universo. Una tertulia que reúne
visitantes y habitantes en un acto de respeto compartido para gozar la belleza y la
alegría de vivir que inspira nuestra tierra (Mayrand, 2009: 19).
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Since the last decade of the twentieth century ecomuseology longer stay
in a range of European and Latin American countries and expanding into
Asian Americans who saw ecomuseums a form of cultural expression,
to recover the identity and traditions after a rapid industrialization and
to develop disadvantaged populations. Asian countries such as China,
Japan and Korea are prime examples of this fact. In 2005 Congress was
held on Communication and Exploration in Guizhou, China, with the
collaboration of research and development institute IRES Piedmont led
by Maurizio Maggi. At this congress the Professor Su Donghai endorsed
the basic principles of eco-museums in XXI century has been called the
Principles Liuzhi:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

The people of the villages are the true owners of their culture.
They have the right to interpret and validate it themselves.
The meaning of culture and its values can be defined only by
human perception and interpretation based on knowledge.
Cultural competence must be enhanced.
Public participation is essential to ecomuseums. Culture is a
common and democratic asset, and must be democratically
managed.
When there is a conflict between tourism and preservation of
culture the latter must be given priority. The genuine heritage
should not be sold out, but production of quality souvenirs
based on traditional crafts should be encouraged.
Long term and holistic planning is of utmost importance.
Short time economic profits that destroy culture in the long
term must be avoided.
Cultural heritage protection must be integrated in the total
environmental approach. Traditional techniques and materials
are essential in this respect.
Visitors have a moral obligation to behave respectfully. They
must be given a code of conduct.
There is no bible for ecomuseums. They will all be different
according to the specific culture and situation of the society
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they present. Social development is a prerequisite for
establishing ecomuseums in living societies. The well-being
of the inhabitants must be enhanced in ways that do not
compromise traditional values.
These principles greatly emphasizes the social weight that all the premises
that are designated for ecomuseums. Likewise, the step involving these
principles is the consideration of tourism. Tourism has always been an
important feature because it is inalienable ecomuseums this social and
business phenomena of cultural mobilization and, at another level,
economic XX and XXI century. Tourism is beginning to be understood
socially, economically, politically and academically as a actividad social
generadora de actividad económica (Vera, 1997). Awareness of the positive
and negative aspects of tourism activities in areas such as those developed
in ecomuseals experiences makes them tend towards sustainable tourism
which has vital importance not only local people but also tourists take an
act of awareness and sensitivity to what you are visiting8.
Following Liuzhi Principles, and in an attempt to bring together indicators
Boylan and Holleman, Davis and Corsane (2006)9 write twenty-one
parameters that are based ecomuseales institutions. Foremost is the idea
of comprehensive sustainability that is detected in most of the items
listed.
8

In the last decades there is an international movement towards the

sustainability and towards a sustainable tourism that is marking all the social,
cultural and economic areas. The first one that untied this wave was la Cumbre
de Lanzarote de 1992, the next was the meeting of Évora de 1997, and in our field
of action the current letter of cultural tourism that has arisen as joint initiative
of the International Advice of Museums (ICOM) and the Federación de Amigos
de los Museos (FEAMS) of the year 2010. In these declarations the tourism is
understood as conquest of the 20th century and the culture as a form of social
cohesion.
9

The Twenty-one Principes os Gerard was published in his article

From outreach to inreach: how ecomuseum principles encourage community
participation in museum processes (2007).
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Natural and human sustainability that ensures the future of the
community. Sustainability is essential for this multidisciplinary work, the
awareness of all community stakeholders (public and private) and the use
of tourism in a regulated manner, as a support tool and not exploitation.
We conclude that ecomuseums, therefore, have the following fundamental
characteristics of ownership and the formation of an experience
ecomuseal:
1. Sustainability (development of a community). Sustainability is
understood in the ecomuseums as integral approach, which comes
not only the preservation of nature but that the term environment
is a list of actors in a geosystem considered as a set of entities biotic,
abiotic and anthropogenic.
2. A community. Is an essential part of the ecomuseum. Is the engine of
ecomuseum. Is the subject and object at in same time of ecomuseum.
3. Social action as altruistic action. The act of community volunteers
ecomuseal volunteer does not refer to culture but to the action of
critical reflection of the culture of which we spoke earlier. It is the
act of awareness which works for the community and the territory
as habitat (Mayrand, 2009). The selfless act of community member
is being able to put the alarm at times of crisis and alleviate the need
to take it.
4. The recognition of a territory not strictly defined by administrative
boundaries in which there is a fragmented heritage. This demarcation
does not belong to a closed or administrative boundaries but should
start one’s own experiential interpretation of the community.
5. Economic activities. The permanent exhibition is brewing as a
formula for social, cultural and economic development of an
environment. This is one of the features that separate the traditional
museum ecomuseum. The eco-museum should aim at a list of
actors, public and private, which not only lead to the conservation of
cultural or natural environment but to the economic survival from
the anthropological point of view. Tourism and cultural industries
are the focus of attention of this feature.
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Ecomuseums are living entities, without apparently changing a single
rigid model (Rivière, 1989, Davis, 1999, Corsane, 2006 among others).
Each community is different, every need social and territorial demands a
precise course of action. We can not only keep these indicators to assess
the approach of a supposed institution using the nickname “ecomuseal” to
estimate the degree of involvement that planning has its ecomuseologycal
philosophy and.

Ecomuseum Models
The first model that comes to this “new museum” is when the building
architecture is supplanted by a broader conception, outside the four
walls, a geographic landscape. The permanent collections are considered
in this space as a set of natural heritage and cultural co-existence, and
visitors are not tourists but visitors who are involved in the community
or communities that inhabit the territory’s. This scheme separates
the traditional museum and the new museum and explains the new
understanding of the museum itself as it has been ratified and used
from contemporary authors who created it as a practical or theoretical
Rivière (1989), of Varine and Mayrand on numerous occasions, or
Rivard (1984, 1988), to the successive generations of museum curators
and ecomuseólogos and Duclos (1990), Boylan (1992), Davis (1999),
Maggi (2004), Corsano (2006) among others. It has become the main
base from which to start ecomuseums models as a way of managing
Heritage (natural and cultural) supported by the as an engine through
the appropriation of an inner force called collective memory. Rivard
(1984) reflected this change made as follows:
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Imagen 1
The first Ecomuseums generation was born in France from the newly
created Regional Parks match under this model of fragmented territory
and open museum. A symbiosis of the experience learned by Rivière
of Scandinavian open-air museums, the exhibitions organized in the
Trocadero Museum in Paris, the preservation of natural environment
and concern for the recovery of the cultural identity of the populations
after May 68 which demanded more social policies.
During the Seminar on Ecomuseums Territory, Heritage and Community
held in Morelos (Oaxtepec, Mexico) in 1984, Rivard presented a model
of Triangle de la créativite by the New Museology gives the community
or communities receiving a recovery move identity and development of
the territory museum to interpret the action and join their environment
this way in the management of the museum itself, in this case referred
to himself as eco-museum. This model represents a further step in the
specification of the ecomuseal structure to explain how to implement a
ecomuseal experience in a given community.
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Imagen 2

Interpretation is the first state in which society is able to scan and
recognize a certain reality. The recognition of the state in which lies the
reality of the social environment in all its dimensions, leads to appropriate
or reappropriate (awareness) of territory to form a new reality emerging
in construction, eco-museum (creation). Interpretation is a fundamental
factor is the way in which the population is again relevant place. At
the time that the population is aware of this step creates an awareness
that allows forward. The new museum is not only an institution but a
movement, dynamic and alive, you need self-assessment (feedback) to reinterpret the new reality. This last phase is that which closes the triangle
as shown in the chart nearby is fed from the dynamics of the community.
This structure, although not fully explain what it is or how to build an
eco-museum, it could be the first eco-museum model (Davis, 2005: 371).
Pierre Mayrand, close to the orbit of Rivard, expanded and developed
the first model of deepening triangular structure in phases to enable an
experience of this type (1994, 1998).
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Imagen 3

The starting point remains the act of interpretation and reappropriation
of a community and its agents of a territory in its geographical sense and
equity. This first stage is pre-museum in which the community reflects
the status. An act of self-assessment to identify problems, define possible
solutions and organization. It involves the act of awareness (identification)
by the community of their social and geographical place they inhabit.
This would in essence to deepen the “critical culture, a culture that is
the basis for a New Museology and part personal reflection and free
the individual. It consists of a steady stream of creations and analysis,
enabling the interpretation of both popular culture (beliefs, traditions,
etc..) and the culture of science (rational, specialized, etc. ..). This critical
culture is the process of collective identification and individual cultural
and natural environment at the same time. The individual becomes an
active part of the museum and therefore actively change the process
also becoming the museum in a medium to express a reality. The action
involves identifying a demonstration in the natural and cultural territory
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for the creation of eco-museum. The permanent exhibition is the final act
of museology as a symbiosis of multidisciplinary professional and very
dynamic force in the local population.
In the last step of the triangular ring structure is the post-museum.
The previous steps are accompanied by a change in the reality of the
community and its environment. It is necessary to analyze the new
situation and plan future actions, possible networks, partners and
collaborators and, most importantly, evaluate. This state would lead to
a new interpretation, which is considered the ecomuseum as a living
form that is fed continuously by the community itself (feedback). This
step leads to a trans-museum, a utopian state where the community is
self-sufficient to develop this triangular scheme without the need for
museological professionals10.
Peter Davis (1999, 2007) presents a model that reflects the relationship
between the different actors in an ecomuseums. The permanent
exhibition, as in the models seen so far is not necessarily a tangible entity
that serves as a link between a satellite network, institutions and working
groups with a common goal towards development. It is like a necklace
model in which all parties join ecomuseum facilitates decentralization
and participation in decision-making by different actors without the
dominance of a single place to regulate the activities and policies of the
different areas of ecomuseum.
This decentralized model is based on the relationship between the
community and the territory with a clear vision of environmental
sustainability. The importance lies not only in the recovery of identity
and heritage of a place and a few people but to make this place, this
ecomuseum, sustainable global perspective (social and environmental).
Decentralized vision of the ecomuseum management and sustainable
value presented by Peter Davis has been followed by professionals
ecomuseology such as Professor Kazuoki Ohara which defined a year
before the publication of Davis with the following model of decentralized
ecomuseum (1998).
10

In 2009 the professor Mayrand ratifies this scheme in his book Manual

del Proceder del Ecomuseo where it adds a temporary frame to achieve the aim to
create an entity with the ecomuseal philosophy.
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Imagen 4
This scheme has the rigor researcher and curator of the museum at the
same time assimilating the new role of community development and
relationship with the environment that forms the eco-museum. For
Professor Ohara (1998) the term ecomuseum refers to the environmental
activities that aim to develop a region as a living museum.
Ecomuseology At present, more specifically, the ecomuseums, essentially
divided between the use of Anglo-Saxon model followed by Peter Davis
and Francophone model in line with the ideas of Pierre Mayrand. At
first glance it would be clear that the first model with its emphasis on
environmental and social sustainability and the second emphasizes the
role of the community as a major player on the environment. But a closer
look glimpsed many points of contact between the two:
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All tend to consider the ecomuseum as an act of democratic and
decentralized action on the important thing is the sum of the parts
and the interaction between them
The intangible heritage as a memory to raise awareness and work
on their development is essential, in some cases more than the
simple recovery of property.
Awareness of natural and urban geographic space where nature and
human lives is the key to understanding the ecomuseal action.
Integral sustainable development.
The ecomuseum is a holistic entity. Is the sum of the community
and the environment in which it operates.
All models presented are a tangible way of theorizing ecomuseales
experiences, so that help define what is the ecomuseums and what is its
functionality. They all coexist and are applicable since the implementation
of an eco-museum depends not both professionals and the model you
want to implement but on the characteristics of the territory, Heritage
and the population or populations that live in.
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The community museum:
a space for the exercise of communal power.1

Cuauhtémoc Camarena Ocampo and Teresa Morales Lersch
This paper discusses two key elements in the field of museums:
a summary of the concept of the community museum, on the one hand,
and, on the other, a proposal as to how this concept is put into practice,
especially in the early stages of the creation of the museum, when the
social basis for the project is being established. We will discuss how
the community museum combines and integrates complex processes
aimed at strengthening the community as a collective subject, asserting
its identity, improving its quality of life and building alliances between
communities. In the second part, which has a methodological focus,
we will discuss how the museum is born out of community aspirations
to strengthen its identity and integrity, the initial process of consensusbuilding, the roles of different agents, both internal and external to the
community, as well as some factors that foster or prevent community
appropriation.
1

Adapted from a paper with the same title, submitted at the 2nd

International Conference “Experiencias, Comunicación y Goce” [Experiences,
Communication and Fruition], organized by the Mexican Association of
Museum Professionals, Colombia’s National Museum, and Colombia’s National
Museum Network, in Bogotá, Colombia, 28 to 30 October, 2008. This article
was published previously in Spanish in “Activaciones patrimoniales e iniciativas
museísticas: ¿por quién? ¿para qué?», Iñaki Arrieta Uritzberea (ed.), Universidad
del País Vasco, 2009.
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To conclude we will emphasize the potential of community
museum networks as a strategy to generate a broader field of action,
in which communities can exercise greater autonomy, by collectively
developing and appropriating projects of regional and even international
scope.
To begin our reflection on the concept of the community
museum, we shall develop a comparison with the idea of ‘living history
museum’ which has been disseminated in various media as similar to
the community museum. This starting point will enable us to avoid
confusion and highlight the specificity of our proposal.
One first consideration is that the museum is never a direct
expression of life itself, a piece of life torn from reality and displayed
in a venue. The museum is always an interpretation of life, a specific,
meaningful selection of reality. If we do not underline this aspect, we
run the danger of hiding the interpretation and the author of the
interpretation. One needs to ask, “who ‘lived’ the history presented in the
museum? Who is telling the story?”
The word “living” refers us, on one hand, to what is authentic, to
what is part of the living experience of different cultures and societies.
But we must recall, as Tony Bennett said, “the museum visitor is never
in a relationship of direct, unmediated contact with the ‘reality of the
artefact’, and hence with the ‘real stuff ’ of the past. Indeed, this illusion,
this fetishism of the past, is itself an effect of discourse. For the seeming
concreteness of the museum artefact derives from its verisimilitude;
that is, from the familiarity that results from its being placed in an
interpretative context which conforms to a tradition and thus is made
to resonate with representations of the past which enjoy a broader social
circulation.” 2

2

Tony Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics, New

York, Routledge, 2004, pp. 146-147.

Cuauhtémoc Camarena Ocampo

143

Thus, historic representations may seem “alive” or authentic,
simply because they render concrete interpretations which we have seen
repeatedly, and which have gained legitimacy due to their association
with broadly disseminated images about a community or culture.
Nowadays, the aspect of being “alive” may refer to another aspect
of cultural representations, namely, to the degree to which they capture
movement and animation, and are capable of entrancing all the senses
in a high impact, highly spectacular experience. A simulation of life in
past times, which uses all the resources of modern technology to recreate
sounds, smells and movement, can be considered “living history”.
Pine and Gilmore propose that the changes brought about by the
processes of globalization have allowed the creation of a new economic
form, the “experience economy”. In this new economy, almost all great
transnational entertainment companies have started projects to develop
“destinations of urban entertainment”, founded on themed scripts, an
aggressive marketing, round-the-clock operations, distance between
visitors and place, and a dependency on spectacularity.3 For example, in
Japan there is a multitude of theme parks such as “the village of the Turkish
culture”, “the Yamaguchi village of New Zealand”, and “the Canadian
world”. Says Hannigan, “in these simulated enclaves of ethnicity, one gets
riskless risk: parks do away with nuisances of travel such as paperwork,
crowded flights, foreign languages, and, most of all, crime”.4
For us it is important to clarify: the community museum is not a
“living history” museum understood as an enclave of simulated ethnicity,
a setting which recreates history, myth and folklore in an antiseptic and
safe space for visitors, a space which trivializes the deepest meanings,
which decontextualizes the culture from the reality of poverty and
3

Joseph B. Pine y James H. Gilmore, The Experience Economy: Work

Is Theatre and Every Business a Stage, Boston, Harvard Business School Press,
1999, pp. 11-12, cited by Martin Hall, “The Reappearance of the Authentic” in
Museum Frictions, Ivan Karp y Corinne A. Kratz, eds., Durham and London,
Duke University Press, 2006, pp. 70-101.
4

John Hannigan, Fantasy City: Pleasure and Profit in the Postmodern

Metropolis, London, Routledge, 1998, p. 101.
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exclusion peoples live. But above all it is not a site where the animation
of the presentation hides the voice of those who speak, and peoples’
right to speak for themselves, about themselves. The idea is not that the
object should come to life in the museum, but rather that social subjects,
communities and peoples, should project their lives as interpreters and
authors of their history.
Paolo Freire states that man is a subject because he is a being of
relations, capable of reflection, of critical thought, of historical awareness;
a being who can choose, create and transform reality. To be a subject is
man’s ontological calling, to which he cannot renounce without becoming
a mere spectator of events, a passive receptor, an object.5 As we see it, the
community museum is a tool for the construction of collective subjects;
communities may appropriate the museum to enrich their relations,
to develop awareness of their history, to foster reflection and critical
analysis, and to create projects to transform their collective future.
Being a subject involves self-knowledge, and the community
museum is a tool for communities to build collective self-knowledge.
Multiple forms of participation contribute to this end; all community
members who are engaged in the museum by selecting the themes to
be studied, by participating in oral history or design workshops, by
interviewing or being interviewed, by collecting objects, taking photos,
or contributing a drawing, are learning more about himself/herself, and
at the same time learning about the community he/she belongs to. They
are building a collective interpretation of their reality and their history.
Being a subject likewise implies creativity, and the community
museum fosters collective creation as it provides people with an
opportunity to participate in processes to express their stories in their
own way. The creative person does not accept given solutions, but rather
seeks to invent new ways of addressing challenges, and the community
museum is a site to promote new proposals and community projects.

5

Paolo Freire, La educación como práctica de la libertad, México, Siglo

XXI Editores, 1975, pp. 28-45.
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Therefore, the community museum is a different option from the
“mainstream” or traditional museum. The museum institution emerged
through a history of concentration of power and wealth, and in many
cases reflected the ability of dominant groups to exhibit treasures and
trophies taken from other peoples. For instance, to Napoleon, Paris was
the place where works of art had “their true place, to honour progress and
the arts, under the care and in the hands of free men”, and he filled the
Louvre with trophies of war from conquered territories.6 The community
museum has a different origin: its collections are not the result of plunder
or expensive acquisitions, but rather the consequence of conscious
decisions to support a collective initiative. The community museum
emerges, not to display the reality of the other, but to tell the community’s
own particular story. It develops as community members freely donate
heritage objects and elaborate stories of their collective memory.
In the community museum the object is not the dominant value
but rather collective memory which is vitalized by the recreation and
reinterpretation of meaningful stories. Ansaldi points out “no one can
live with a brutal amputation of memory”; in other words, we cannot
remember who we are, we cannot be subjects if we do not recreate and
elaborate our memory.7 Thus, the members of a community use the
community museum to remember how things were before, to relive
events and practices which marked their lives. But the museum is also
a tool to analyze memory, to re-interpret the past and identify what has
been learned from past experiences.

6

The text quoted comes from the Convention Decree, in Messidor

of the year II, cited by Germain Bazin, in “El museo del Louvre”, Museos:
Comunicación y Educación, Antología Comentada, ed. Graciela Schmilchuk,
México, INBA, 1987, p. 41.
7

Waldo Ansaldi, “La memoria, el olvido y el poder”, Seminario das

Mercocidades: Cidade e Memoria na Globalizacao [“Memory, forgetting and
power”, Seminar of the Mercocities: the City and Memory in Globalization],
Porto Alegre, Brasil, 2000, p.23.
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In the community museum people invent a way of telling their
stories, and in this way they participate defining their own identity instead
of consuming imposed identities. They create new knowledge instead
of conforming to a dominant view, to the prevailing interpretation of
national history, which always excludes them and eliminates them from
the record. They struggle against a history of devaluation, by valuing their
stories and the daily events of community life. Thus, they appropriate an
institution created for the elite to assert and legitimize their own values.
The community museum becomes a tool to manage heritage
through grassroots, community organizations in which communal power
is asserted. On one hand, it serves to maintain or recover possession of
the community’s material cultural heritage, and on the other it allows the
re-appropriation of intangible heritage by elaborating its meaning in the
community’s own terms. Through the museum the community strives
to exert power over its patrimony, and resist expropriation. This struggle
is carried out through its own organizational forms, the communal
assembly, or others. In these grassroots organizations, community
members determine what to present in the museum, how it should be
run, and which priorities it should address.
Thus, the community museum does not respond to decisions of
central authorities, either in its contents or in its operation. It is bond
to instances of local government which more directly represent the
community, but it does not depend on state or federal institutions. The
group that runs the museum is a community-based entity, whether it is
connected to local government or constituted as a non-governmental
organization. Throughout time, it fosters the development of skills,
experiences and social resources that strengthen its ability to be selfregulated and autonomous. It does not promote vertical, dependent
relations to authorities but rather horizontal relations between community
members and with other communities as well.
As it is a tool to generate awareness, the community museum
necessarily brings forth the need for action. It is a site in which
consciousness of history leads to initiatives intended to intervene in that
history and change it. Projects arise to strengthen traditional culture,
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to develop new forms of expression, to assert the value of popular art,
to generate community-controlled tourism. The museum propitiates
multiple initiatives to address the needs of and empower different
community groups. It also develops exchanges with a wide range of
similar communities, identifying common interests and forging alliances
which enable joint projects to be carried out.
Waldo Ansaldi reminds us of George Orwell’s words: “Those who
control the past, control the future: those who control the present control
the past”, and quotes Milan Kundera, when he states: “people want to
be masters of the future to change the past. They are fighting for access
to the laboratories where photographs are retouched and biographies
and history rewritten”.8 The community museum is an option that
contributes to control communities’ future by controlling their past. It
is an instrument to enable community decision-making entities to exert
power over the memory which feeds their future aspirations.
The community museum is a process, rather than a product. It
integrates complex processes of constitution of the collective community
subject through reflection, self-knowledge and creativity; processes
that consolidate community identity by legitimizing its own histories
and values; processes that improve the quality of community life,
through multiple projects for the future; and processes that strengthen
the community’s capacity for action through the creation of networks
with similar communities. This is a collective process which comes to
life within the community; it is a museum “of ” the community, not built
from the outside “for” the community. The community museum is a tool
to foster self-determination, strengthening communities as collective
subjects that create, recreate and make decisions that shape their reality.

8

Waldo Ansaldi, “La memoria, el olvido y el poder”, Seminario das

Mercocidades: Cidade e Memoria na Globalizacao [“Memory, forgetting and
power”, Seminar of the Mercocities: the City and Memory in Globalization],
Porto Alegre, Brasil, 2000, p.1 and p.3.
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To address the second issue of this paper, we will now examine
the methods to create and develop community museums, which reflect
the concept sketched out above, since the processes that community
museums generate are more relevant than the product of their exhibitions.
There are three fundamental stages in the development of a
community museum: a first stage in which the initiative arises and the
first consensus-building processes are carried out; a second stage during
which the different community organizations and groups engage in
activities to create the museum; and a third stage in which the museum
develops its daily activities and projects. In this presentation we will
discuss only the first stage, which is of fundamental importance to lay the
basis for the museum’s connection to the community. In this stage it is
possible to observe how the birth of the museum responds to community
needs, the bond that is created with decision-making entities, the roles
played by the different agents, internal and external to the community,
and some conditions that promote or hinder community appropriation.
The project to create a museum springs from deep community
interests and concerns, which are related to its disadvantageous position
regarding global processes and the need to legitimize its values and
experiences. These concerns build up gradually, like an underground
current, and become apparent in critical moments, or when certain
factors catalyze or trigger their manifestation.
We can point to different examples of this phenomenon,
especially of community museums of the state of Oaxaca, Mexico, which
we know more closely. In them fortuitous archaeological findings and
formal archaeological excavations sparked interest in the creation of
community museums in Santa Ana del Valle, San José el Mogote, Santiago
Suchilquitongo, San Martin Huamelulpan and Cerro Marín. In 1986, the
mayor of Santa Ana del Valle stated the issue as follows:
“When the town square was remodelled, that is when these
archaeological pieces came to light. When I saw those pieces I
said, these here, they will not go anywhere. These pieces will not
go elsewhere, they will remain here. I said that because we will
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found a museum here and here these works will be displayed, so
that Santa Ana can also have what belonged to its ancestors who
were totally craftsmen too”. 9
This testimony helps underline two elements: the catalysing
effect of the accidental discovery of heritage objects, and the deep
concern aroused to avoid the loss of cultural heritage, the need to assert
possession of ancestral objects and keep them in the community. Many
community museums have similar histories. The triggering events
include archaeological finds and excavations, the loss of documents
regarding land tenure (San Miguel del Progreso), the theft of jewellery
from the figure of the patron saint (San Juan Mixtepec), the preservation
of an extraordinary object (San Miguel Tequixtepec’s codex), or the
gradual development of archaeological collections (San Pedro and San
Pablo Tequixtepec, San Pedro Tututepec, Santa María Cuquila, San José
Chichihualtepec).
In the case of San Miguel Tequixtepec, a municipal authority
explained why the village decided to display its extraordinary codex in a
historic building donated for the museum:
“Our neighbours participated because, more than anything,
there had been a long-standing desire, not just recently but for
many years, and now the village wanted to give it the place it
deserves”.10
Thus, precipitating events have impact when there is a widespread longing, and awareness emerges of community member’s
connection to objects and practices that constitute a common heritage of
their ancestral past.
9

Interview of Othón Martínez by Teresa Morales Lersch, Santa Ana del

Valle, Tlacolula, Oaxaca, June 2000, p. 4.
10

Interview of Alberto López Córdoba by Teresa Morales Lersch, San

Miguel Tequixtepec, Coixtlahuaca, Oaxaca, December 1996, p. 2.
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“To the village, [the museum] is a memory of our ancestors. A
memory, like an inheritance. Like things that belonged to my
mother, my grandparents, my great-grandparents, we treasure
them, we never want to sell them. These are things that were
useful to our grandparents, our great-grandparents”.11
Thus, one of the needs the museum responds to is the wish to
honor the bond to one’s ancestors, to pay them tribute, to give them the
place they deserve. Also, the possession of material cultural heritage
affirms the community’s capacity to perpetuate itself in the future, because
it is perceived as an inheritance which establishes its historical rights. Just
as one inherits the collective rights over land, over water, over communal
buildings, through cultural heritage one receives a legacy, “a treasure”,
from previous generations, which must be defended as a basis of the
village’s integrity and authority. The museum is a way of protecting this
legacy and handing it down to the children and youth of the community.
In community members’ perception, there is no separation
between tangible and intangible heritage, because the inheritance of
material artifacts and the practice of traditions are part of the same
ancestral legacy. They aspire to preserve both the grandparents “things”
and the grandparents’ stories; they strive to protect both the object and
the memory.
“We needed the museum to recover our history, to work with
our own identity. What to do to strengthen our cultural identity,
which is weakening by the impact of emigration. There are
people who say, “I am not Zapotec. I am not a member of an
indigenous people.” Cultural identity is an element we should
not underestimate”.12
11

Interview of Mateo García by Teresa Morales Lersch, Santa Ana del

Valle, Tlacolula, Oaxaca, June 2000, p.6.
12

Interview of Narciso Aquino Juan, by Teresa Morales Lersch, Oaxaca,

Oaxaca, November, 2007, p.3.
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It should be stressed that these needs are articulated from within
the community, by social agents who are part of the community. Certain
individuals give voice to needs that are felt by many, and start a process
which engages many community members, rendering more and more
collective what began as an individual concern. The response from
community groups confirms that the need is shared. As they build on
their own initiative, both the first proponents and community groups
which join in the effort take responsibility for the development of the
project. The relationship of the museum to local needs, the birth of the
initiative from within the community, and the expansion of community
engagement, are characteristics which make it a community museum.
We have observed that diverse kinds of community leaders may
take the original initiative, such as traditional authorities (elders with
important roles in their communities), municipal authorities, teachers
or young people who develop cultural projects. In some cases individual
artisans or organizations of artisans embark on a museum project, or
the idea is developed by farmers, retired employees, or emigrants who
return to their village with a renewed commitment to their community.
The actions they develop at the outset of the project are extremely varied;
they seek guidance, organize talks and lectures, develop small temporary
exhibitions, collect and exhibit historical photographs, organize many
kinds of workshops, and so forth; one group began by organizing
presentations of local musicians every Sunday in the town square.
However if the initiative remains confined to the original
proponents, it will have difficulty in prospering as a community project.
It will be identified by community members as the particular project of
a certain individual or group. For community ownership to develop, the
project must be taken to different community groups for consultation;
it must become a general concern, to be decided upon in the decisionmaking bodies that resolve on matters of collective interest.
How consensus is generated is different in each community,
according to its history, culture, and specific decision-making procedures.
In many indigenous villages in America, the communities hold general
meetings with broad participation in which communal projects are
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debated and agreed upon. This is the case of many villages in Oaxaca,
where the general assembly is the highest authority and fundamental
decision-making body. The general assembly usually brings together all
the adult men in the town, who are considered family representatives,
and increasingly includes women. This assembly elects the highest
authorities of the village, discusses and approves community projects
and resolves important conflicts. It is somewhat similar in the Comarca
Kuna of Panama, where the kuna villages decide on all collective matters
in community assemblies or congresses. In indigenous communities of
America we find diverse complex traditions which enable them to solve
daily conflicts and develop collective initiatives.
It is also possible to build consensus through a process of
consultation with a broad range of associations and organized community
groups. An illustrative example is Santiago Matatlán, in Oaxaca. Here
the project was initiated by a group of young adults, who requested
that the municipal authorities call a meeting of the various communal
organizations: the body of villagers who use communal lands, associations
created to administrate communal wells, and parent committees for the
local schools. This meeting included 184 citizens, who approved the project
to create the museum. Another significant example is the town of Rabinal
in Guatemala. The initiator of the project was the Association for the
Integral Development of the Victims of Verapaces Maya-Achi of Rabinal
(ADIVIMA), created to support the victims of violence during the armed
conflict of the 1980s. ADIVIMA invited a group of non-governmental
organizations to support the project, including the School Maya Jun Tok,
the Academy of the Mayan Language, the Association for the Defence
of Women and an association for Legal Advice on Human Rights. By
organizing temporary exhibitions, representatives of these organizations
were able to establish relations with the municipal authorities and the
town’s elementary and secondary schools. Nowadays, an executive board
representing the various organizations runs the museum, carrying out
several projects with adults and young people of the community in a
building ceded by the municipality.
Although in this paper we cannot analyze the conditions that
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enable consensus to be reached in different cases, we mention these
two examples to stress the feasibility of reaching agreements with broad
community participation in various contexts. In this process, the initial
proponents of the project do not remain isolated; instead they develop
relationships with a variety of community groups, each of which
contributes their own voice to the collective enterprise. In the intense
effort of creating networks with multiple groups, the original proponents
of the project must raise a series of fundamental issues: is it important
to create a community museum or not? Who should be elected to the
museum committee? Which themes should the museum research and
present? By considering these issues diverse community organizations
become involved in taking an active stance towards their cultural heritage.
In the initial consensus-building process, so significant to lay the
groundwork for the project, it is very important to establish the team of
community representatives which will coordinate the effort to create and
develop the museum. Community appropriation will be generated both
by broad community consultation and the creation of operative teams
which can implement the decisions taken. In this way the coordination
of the project will be carried out by community representatives who can
receive advice and guidance from all kinds of specialists and institutions,
but cannot be replaced by them in their directive functions. These
community representatives, whom we shall call museum committee,
have the capacity to call on community members to collaborate, since
they were appointed to organize the museum as a collective effort. The
museum committee has the responsibility to plan, manage, involve local
groups and periodically consult the community with regards to the
development of the museum.
The approval of the project to create the community museum will
be the first step towards the creation of a site of memory and collective
cultural expression, whether it is a product of a traditional decisionmaking process that is clearly in place or of a consultation with a broad
network of local organizations, groups and individuals. The foundation
is the process of building consensus, although each community will
create its particular path towards this end. In the cases where there are
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no established procedures for coming to consensus, the museum project
(like many others) can contribute to the development of new relations
and collaborations which strengthen or re-create the very sense of
community.
In this initial consensus-building stage, it is important to include
a community consultation on the topics to be researched and represented
in the museum’s exhibitions. This step is crucial for the museum to
become a site of self-reflection and development of community voice.
By discussing which themes to study and explore, community members
re-consider their historical experience, their traditions, their challenges
and their daily life. The topics they choose are not seen as folkloric
manifestations of the “other”, who in mainstream museums are often
represented by exotic objects, strange but still susceptible of being
consumed by individuals of western cultures. In this case community
members struggle to present the meaning of their cultural manifestations
from within, creating their own voice and interpretation, as those who
have received a heritage which they re-create and elaborate as dynamic
participants of contemporary society.
Often the initiators of the museum project or the museum
committees seek guidance and support from specialists and institutions.
At this point, those of us who participate as specialists have the
responsibility to reflect on the focus and limitations of our role. First, our
participation should be guided by community interests and needs, rather
than institutional interests or the possibility of subsuming community
efforts in official programs. Community interests may coincide with
interests of various institutions, but if the former are subordinated
to the latter the project is no longer grounded in the community. Our
role should be to listen carefully to the concerns being articulated and
offer guidance in terms of their own priorities, without forcing them to
conform to rigid, pre-determined programs.
Furthermore, the guidance we offer should be oriented towards
the expansion of community ownership. With the initiators of the
project, we develop a plan to involve a wide range of local organizations
and community groups in the development of the museum. If we are
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not careful in this respect, the project may remain limited to those who
first articulated the initiative, and the museum would thus become their
private project.
Rendering the proposal a collective endeavour is a complex
process, in which it is not enough to generate community participation
in some specific tasks. Appropriation requires the power to decide over
fundamental aspects of a project. As we mentioned above, it involves
consensus-building, the participation of decision-making bodies and
the local power structure. External experts cannot provide guidance to
develop this process if they are not aware of local procedures and customs,
and the current state of affairs in the community. As well as being aware
of these conditions, they should be respectful of community norms and
specific local cultural practices.
External consultants should also share and transfer their own
skills. Their expertise should be placed in service of the community, so
that its members can acquire the necessary tools to plan, research, design
and manage their museum.
In the power relationship which necessarily exists, the power
of the expert is based on greater knowledge of the field and capacity
to access sources of support. The power of the community is based on
its collective action, and its capacity to claim rights over its heritage.
Community representatives and external consultants can collaborate
through a common commitment to the community project. In this
collaboration the expert does not use his knowledge to claim a certain
field of action, but rather shares it and offers support to build capacity
within the community, including the capacity to develop projects and raise
funds. These skills are not transferred to specific individuals as private
persons, but to groups of community members and representatives, in
the perspective of providing support for collective participation and
ownership. Furthermore, this transfer of skills is inspired by the expert’s
commitment to support the community in its struggle against conditions
of subordination and exploitation, in which it may create a common
vision to improve its quality of life, defining priorities according to its
own particular values.
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Building community consensus establishes the social basis
for the community museum. It signifies that a new initiative has taken
shape, through the consultation and explicit approval of the project,
through the establishment of a community team to move it forward, and
through the collective discussion to define the subjects to be addressed.
Decision making implies a process of empowerment. Through these
concrete decisions the museum becomes a site to exercise communal
power. By approving the project to create the museum, the community
acknowledges the importance of taking action to protect its heritage and
its memory. By choosing the subjects to present, the community begins
to reflect and decide upon the stories it wishes to tell about itself. By
electing a committee, the community creates the conditions to develop
self-direction and management of the museum. By making these
decisions the community acts as a collective subject with capacity for
self-determination. Thus the museum becomes a vehicle to mobilize the
community’s potential to take action with regards to its own collective
memory and material heritage.
To conclude this reflection on the methods to establish community
museums, we would like to comment on the importance of community
museum networks. Just as the relationship of the museum with a network
of local groups and organizations enables the development of community
appropriation, so the creation of networks between different communities
makes possible community management of regional projects. In 1991, the
Union of Community Museums of Oaxaca (UMCO) was founded, which
today comprises 15 communities. UMCO participated in the creation
of the National Union of Community Museums and Ecomuseums of
Mexico in 1994, and in 2000 it fostered the formation of the Network
of Community Museums of America, which brings together grassroots
representatives of communities and organizations in Brazil, Bolivia,
Chile, Peru, Venezuela, Colombia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, El
Salvador, Guatemala and Mexico.
The networks of community museums have strengthened the
participating communities. Exchanges provide points of reference
for each one to contrast and analyze their specific situation, while
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they clarify and enrich their vision of the museum. Each participant
learns from the others, is inspired by the best examples and develops
ties of mutual support and solidarity. Through the network multiple
relationships can be expanded, establishing collaborations and alliances
with other organizations and institutions, of regional, national and even
international scope. Negotiations can be carried out in more favourable
terms, as communities are capable of proposing and executing increasingly
comprehensive and sophisticated projects. Collective projects can
address the needs of all the communities involved, and approach these
needs from their own resources as an organized network. Thus networks
generate a broader field of action and greater autonomy.
In sum, networks help transform relationships of subordination
and disempowerment in non-hegemonic communities. They allow
explosions of discontent to be substituted by creative efforts of
communities to transform their own conditions. They project the
capacity for community self-governance to higher levels, expanding the
reach of their organized action. In this sense, both community museums
and their networks are tools that local communities can appropriate to
help them face the future.
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Musealising hope: reflections on the saga of an artistic
installation of human solidarity 1

Ana Mercedes Stoffel Fernandes
“Musealising hope” reflects on the trials and tribulations of an installation
designed as a tribute to the struggle for survival of African peoples
who dare make the long trek to Europe by sea. Its accomplishment
involved a number of players whose conduct and reactions to events
bear witness to the manner in which artists, the media, heads of cultural
institutions, museologists, welfare institutions, and politicians cope with
the phenomenon of immigration and with our present-day multicultural
societies. In turn, this artistic endeavour and its symbolic signification
highlight the changes which art and culture have undergone over the
past few years and the kind of transformation which new inter-ethnic
communities have brought to bear on concepts such as national heritage,
identity or memory.
This paper aims to analyse those developments from the perspective
of Sociomuseology and to frame them within the context of some
reflections, while suggesting a number of action guidelines for museums
which may place such institutions on a proactive footing when tackling
the phenomenon of the interculturality of the communities of our day
and age.
The importance, to the future of Europe and the world at large, of
consolidating a vision of cultural solidarity and cultural multi-ethnicity
1

First published in Spain by RDM – Revista Española de Museologia nº

46 - 2009, Published in Italy by NM – Nuova Museologia nº 22 - 2010
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demands of us all, in general, and of cultural agents who work with
heritage, very much in particular, that we ponder this theme, strive to
understand its implications, and give thought to novel ways in which to
act. In their capacity as mediators between the community and its cultural
heritage, museums and museologists may not shirk their respective
responsibilities.
This paper was compiled based on perusal of the files of Emilio
González Núñez, an artist from Spain’s Extremadura region who designed
the installation in question and plays a leading role in this saga. His files
record and document in minute detail all facts surrounding the events
described herein and we thank him for having kindly provided them to
the effect.

1 – Migration, Identity, and Multiculturalism
A shipyard in some African country tends to be the point of
departure on a long trek that may lead to a new life with dignity or to misery
and loss of the hope to ever return, or, tragically, to loss at sea, dead and
forgotten. At many locations along the coasts of Africa neighbouring the
Canary Islands or the beaches of Southern Spain, people build “cayucos”,
also known as “pateras”, which are small barges a little over 6 metres in
length for purposes of transporting people from the African continent to
several European countries on an apocalyptic voyage rife with uncertainty.2
Among all phenomena associated with immigration, the one
which perhaps most impresses modern society, given its dramatic
profile, involves illegal immigrants who reach the southern coasts of a
few European countries on a daily basis, standing as further evidence of
the inequalities brought about by the phenomenon of globalisation at its
worst.
2
2006
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Cover photo from “El Periódico Extremadura” of 27 July 2006
Adding to the almost daily drama of arriving African immigrants
who reach the Mediterranean shores of Spain after spending their entire
life savings and risking their lives by braving the sea on inadequate boats
that offer neither safety nor a guarantee of success, is the number of dead
by drowning, of hunger, or cold during voyages which often are also made
by children, pregnant women, and babies little older than a few months.
Almost on a daily basis, national and regional papers publish articles on
the stubbornness of those immigrants and echo the misery and hope that
motivate those men and women to brave such dangers. 3
Political leaders move for the striking of repatriation agreements
and prepare facilities to shelter and integrate those people but remain
overwhelmed by the emergence of novel developments arising around
this phenomenon day in and day out, given a lack of definition in EU
legislation, the notion of social injustice which this problem entails, and
the realisation that, despite all of the above, the fact is that the jobs which
many of those immigrants perform do fill the gap caused by the trend of
negative population growth which besets the countries of the Northern
Hemisphere since the middle of the 20th century. To date, developed
societies have been unable to adequately address a flow that will only
cease when a new economic model and world order capable of fostering
the necessary development in those immigrants’ countries of origin
emerges.
3

- Suárez, V.- El Drama de la inmigración ilegal. “El Periódico
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Spain is one of the European countries forced to deal most
closely with this phenomenon. According to M. Carrero, over three
million immigrants boosted Spain’s population over the past 10 years
taking up low-paid jobs that have been indispensible to power the
economy’s growth in recent years, while studies conducted by Caixa de
Cataluña indicate that immigrant labour has prevented the emergence of
recessionary conditions in Spain over the past ten years.4
At present, immigration is of major concern to European
governments and has forced change in those countries’ social and labour
relations. Africa’s progressive impoverishment over the last few decades
and the continent’s burgeoning ethnic refugee problem in the wake of
recurrent wars have led to a deluge of immigrants seeking the shores of
Southern Europe. On the other hand, the prevailing global economic
and financial crisis and the recent collapse of the real estate market,
which had been absorbing significant numbers of workers from this
human pool, makes it increasingly difficult to manage their integration.
The sudden marked slowdown in building and construction growth
has brought acute concerns on widespread unemployment among the
more underprivileged classes to the fore and may lead to the dangerous
temptation of giving preference to nationals for jobs formerly done by
foreigners.
In their analysis of immigration to Spain, Iglesias Machado and
Becerra Domínguez5 rank it as a leading concern among the Spaniards:
España, que constituye parte importante de
la frontera sur se ha convertido en un país receptor
preferente de los flujos migratorios, pasando a situarse el
fenómeno de la inmigración en los primeros puestos de las
preocupaciones de los ciudadanos y, últimamente, en un
4

- Carrero, M. (2006). Coladero de inmigrantes? El Periódico

Extremadura of 25 – 08 – 2006 – Opinión.
5

- Iglesias Machado, S. and Becerra Domínguez, M. (2007). La

inmigración: el reto del siglo XXI. Dykinson. Published on-line.
http://vlex.com/vid/inmigracion-444175
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verdadero problema de Estado. Hemos pasado a situarnos
a la cabeza de los países de la Unión, con una inmigración
neta de 29,9%, seguidos de Italia y Alemania.
[Spain, which occupies a significant portion of
Europe’s southern border, has become a preferred destination
for migratory flows, while the phenomenon of immigration
now ranks as one of its citizens’ main concerns, and,
ultimately, it has become a problem for the Spanish State
indeed. We’ve risen to the top of the European Union’s chart
with net immigration gains of 29.9%, followed by Italy and
Germany.]
In contrast, and as a natural consequence of those new citizens’
progressive integration into Spanish society, little by little immigration has
been leading to change not only in the economy but also in the patterns
of social behavioural of the host human group, resulting in a beneficial
miscegenation of cultures and traditions that are becoming increasingly
internalised, as is particularly evidenced by the younger generations. It
may be noted that the customs, dietary habits, style of dress, and daily
habits of the new arrivals do manage to impact and modify the cuisine,
culture, and leisure habits of the autochthonous populations to produce
a more open and tolerant multicultural society, the presence of isolated
acts of racism and xenophobia notwithstanding. Domestic job creation
programs and the on-going efforts of cultural and welfare institutions
and NGO’s, which have been engaging in initiatives to raise awareness of
Multiculturalism that often find favour with the youth, are no strangers
to those trends for progressive integration. In that regard, the findings
of the Juventud en España 2008 [2008 Spanish Youth] survey conducted
by Instituto de la Juventud, as published in the El País newspaper, raise
concern, and yet are also encouraging.
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The survey found that the Spanish youth prizes those institutions
and tries to get involved with them, ranking them, together with the UN,
above their own country’s governmental systems. 6
This transformation, which is grounded on the integration of
different cultures, has led to the emergence of novel concepts, such as
Interculturality or Inclusion, and to a change in the traditional meaning
of other concepts. The value of the word Identity, for instance, which
characterised one of the strongest attributes of culture relative to the
sense of nationhood or territory, as derived from an historicist vision of
the 19th century, is now being put into question in light of the presence
of other identities within modern nations which manage to invade and
break down formerly consolidated cultural identities. As noted by Pereira
Bastos: 7
In the Immigration Wars that follow the Cold War,
the West has been patently defeated by its “Other”. As
was previously the case in the USA, with or without
walls and patrolling troops, Europe is condemned to
multiculturalism from now on, and to religious relativism,
cultural syncretism, tolerance to a wide variety of diverse
customs and values, and the kind of sexual miscegenation it
has battled for so long. Europeans, Europeans from Chinese
extraction, Europeans from Indian extraction, Orthodox
Christian Slav Europeans, Muslim Europeans,
Europeans from South-American extraction, and
6

- Sahuquillo, M. A. (2008). Los jóvenes se emancipan antes y son

desinhibidos. Article published in “El País” on 10/12/2008. Madrid: El País.
Published on-line.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/jovenes/emancipan/desinhibidos/
elpepisoc/20081210elpepisoc_6/Tes
7

- Bastos, J.P. (2007). A Changing Culture - Identity, Interculturalism,

and Cultural Hybridisation. 12th International MINOM Workshop. September
2007. Lisbon: ULHT- Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias.
Published on-line.
http://www.minom-icom.net/PDF/PB-INTERCUL.pdf
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Maghrebian Europeans will increasingly walk alongside
local immigrants who abandoned their rural world to jointly
confront the world of white pride with their endeavours and
demands, as much as with unfulfilled promises of respect
for human rights.
This new concept of Multiculturalism cannot be dissociated
from the Northern Hemisphere’s current Culture which thrives in
cities that appear as a patchwork quilt made of widely diverse societies
commingling, miscegenating, or confronting each other, where cultures,
religious beliefs, dietary habits, and customs stand, at times, in direct
opposition to each other and sometimes intermingle, all having to
voluntarily or compulsorily deal with each other in those new urban
areas and territories. A recent phenomenon, arising as a result of
Globalisation and never before experienced under circumstances where
all human beings are declared equal under the law,8 multiculturalism
has not yet been fully assimilated by the public authorities or by civil
society itself, which is being overtaken by developments, cultural and
social novelty, and behaviours with which it has not yet learned to cope.
Transnationality, Interculturality, or Social Diversification are concepts
still in progress within the broader evolutionary process of our presentday societies.

8

- Up until now, conditions under which people of different ethnicity

were forced to live side by side in a shared territory have always involved slavery,
colonisation, or social and economic dependence enforced by the rule of law
and the social standards ruling at the time. Worldwide approval and formal
acceptance of the Universal Declaration of Human Rights by most countries,
even if only on paper, in many instances, and the end of colonial states have
radically changed the position.
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2 – Art and Cultural Democratization and Democracity
Emílio González Núñez is an artist from Spain’s Extremadura region
whose artwork aims to commit to human solidarity and social intervention.
His artistic designs and installations, which are often based on symbolic
patrimonialization, invite reflection on current social themes. He’s already
done some work on globalisation, world peace, and on the Extremaduran
victims of terrorism. When he decided to create an installation that paid
homage to African immigrants, he wrote to the Red Cross of Algeciras –
Spain, in August 2006, to the effect of requesting them to kindly cede him
one of the barges or pateras which the Spanish Guardia Civil confiscates and
delivers to municipal dumps as a matter of routine, and further, whether
they could also let him have some of the clothing left behind by immigrants.
The installation was due to be exhibited in front of the Municipal Museum
of Cáceres to stand as a token of the denunciation of injustice and the
condemnation of social inequality, a bridge to a new era of more dignified
living, and an artistic endeavour of educational value capable of raising
society’s awareness of that theme. 9
Under our society’s latest trends, Artistic Production is no
longer the result of commissions from the wealthier classes and the work
of particular creators selected by the elites. Art has been progressively
migrating from ateliers and studios out into the streets, cultural
associations, and ateliers dedicated to popular production. Right from the
moment that Art and Culture began to be made available to the masses
through the major media and the highly lucrative business conducted
by cultural industries, their creation and fruition began to bypass their
former traditional circles.
The issues that characterised the debate held by twentiethcentury thinkers and sociologists such as Weber, Simmel, and Adorno,
on Art and Culture, on rationalising the attitudes of social
9
Núñez.

- Escolha e transporte da Patera até Cáceres. Photografias de Emilio
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groups, on the cultural signification and selection of human facts, or
on the difficulties of choosing between a refined, superior culture yet a
positively elitist and unjust one and a popular, democratised culture, are
far from being resolved.

Selection and transportation of the Patera to Cáceres.
Photos by Emilio Nuñez
As Fleury (2008)10 pointed out, the debate is still centred on a
tripartite metamorphosis: on-going revolution in the contributions which
particular individuals add to Culture; the changes introduced by the public
authorities through their contributions to cultural democratisation and
to cultural democraticity; and persistent rekindling of the kind of issues
sociologists keep on raising about cultural practices and the aesthetic
experience. When it comes to Cultural Democratisation – i.e., making all
forms of superior culture available to all – and to Cultural Democraticity
– accepting and fostering the manifestation of basic culture as a means of
social acculturation – the contradiction between selection and the need
for acceptance remains very much alive.
But this whole phenomenon of indispensible pondering and
searching seems to have lost its value for weighting purposes in light of
the indifference with which novel forms of Art and Culture are being
10

- Fleury, L. (2008). Sociologie de la Culture et des Practiques Culturalles.

Paris: Armand Colin
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experienced by modern societies, together with the most representative
examples of traditional intellectuality.11 What seems undeniable indeed
is that Culture has definitely ceased to be a product of and for the elites
to transform itself into a hodgepodge of creations and interpretations of
reality where creative originality or the public’s appetite often constrains
cultural production itself, which thus becomes bound by the rules of the
leisure consumption market itself.
In parallel, and now from the standpoint of Personal Creation,
the traditional sectors of Art, Music, or Literature have also changed
their production and performance principles and paradigms. The
number and variety of artists, musicians, and writers have steadily been
on the increase thanks to the role played by the mass media, the cultural
industries, publishers, television producers, and moviemakers, art
galleries, and marketing companies. This novel artistic and cultural living
experience has produced idols revered by the masses which become
permanent guest speakers of the media or objects of cult who feature
in lucrative advertising campaigns. Artistic production itself cultivates
the sacralisation of the ephemeral and of awe and the more shocking
and surprising cultural products, of which many “installations” stand
as an example, become to the public at large the more they’re actually
appreciated12. These days, Art Fairs and Galleries are veritable stages for
lucrative trade where, undoubtedly, genius does emerge and is nurtured,
11

- Rock concerts where opera solo singers and Rock stars perform

together on stage to a diversified range of spectators – intellectuals of the
traditional sort, middle-class families with children on their laps, and teenagers
wearing the symbols of their street culture: jeans, Rasta hairstyles, tattoos, and
piercings – are a standard example of cultural miscegenation.
12

- One of the most representative examples of this novel way of

producing art are the works of constructivist Christo Javacheff, who has been
literally “wrapping” whole buildings and large structures since the 1960s, such
as Chicago’s Contemporary Art Museum or Berlin’s Reichstag, using this type
of artistic creativity as a form of protest action or for purposes of political and
environmental intervention.
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but, every so often, they also engender production of artworks and artistic
endeavours of questionable depth. 13
Hand in hand with this type of formally accepted activity,
creativity has reached thresholds of realisation that are much more
widespread and democratised within society while the concept of a
work of art in music or literature has widened in scope, both as regards
acceptance of new themes and as regards novel forms, creators, or chosen
contents. New cultural paradigms that were formerly decried as vulgar
or inferior are now being produced and consumed in every type of
environment based on acceptance of the emergence of a new, previously
denied, social and cultural diversity that recognises those forms of art
and cultural assertiveness as valid and respectable14.
On the other hand, in Joint Creation, and over and above
previous expressions produced by traditional means such as theatre,
music, and dance, major inroads have been made to accept cultural
processes that develop as a result of a specific social group’s willingness
to assert their own models, even when such models do not conform to
accepted concepts and paradigms. Since the 1970’s, the phenomenon
of Alternative Cultures has been introducing movements such as rock,
punk, heavy metal, rap, or graffiti into the mainstream cultural domain
where they compete freely on the streets with the cultural movements
deemed socially “legitimate”. These cultures, whether rising in the street,
the attic, the home, or the “screen”, have been taking advantage of the
phenomena of the Internet’s Blogs, Chatting, and Websites which provide
participant or spectator societies with the opportunity to get acquainted
13

- ARCO, one of the most prestigious Art Fairs of worldwide acclaim

which is held every year in Madrid – Spain, has repeatedly come under fire for
the manner in which artists “are born” in its wake through indiscriminate use of
economic or social might or of the power to intervene in the Art trade.
14

- These new expressions take inspiration from and are often engendered

by the influence of migrant communities. The Cultures of Rasta dreadlocks,
Tattoos, and Piercings have engendered new consumers, new artists, and new
travelling artworks that are built on traditional customs hitherto considered to
be the preserve of primitive societies, sailors, or freaks.
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with different cultural realities sustained by the market itself and with
free, uncontrolled communications that bypass the disciplined social
reality to thrive, heedless of commentary or criticism.
Naturally, the novel means of producing culture impact the
output to some extent, for good and for evil – they popularise processes
and choices; they question the concepts of selection and ownership; and
they blur the distinction between culture and entertainment. However,
it appears evident that Culture can no longer function as an element of
differentiation which is sometimes consumed more on account of social
imperatives and prestige than because of one’s likes and dislikes but must
rather act as a contributor towards the personal and social uplifting of all,
desired by the citizens that consume it for personal enrichment or simply
for entertainment. And if meeting those new demands for cultural action
and production may lead Culture to fall into excessive popularisation,
it is also certain that the magnitude and extension of these new cultural
offerings is actively contributing towards wider and better culture and
towards an increasingly knowledgeable and aware society. Yet, we’re left
wondering which of the two components – the intellectual and elitist or
the popular and democratised one – should be credited as the leading
cause for that trend. Therefore, we tend to agree with López de Aguileta
(2000)15 when he stresses that Culture is a contradictory domain under
constant stress where tradition battles renewal, academics combats
popularisation, family culture clashes with street culture, and personal
identity is at odds with group identity.

3 – National Heritage, Museums, and Social Inclusion
When submitting his project brief16 on the artwork to the Cáceres
City Council, a city located in Spain’s Extremadura region, the artist
described the steps required to complete the work, which included discussions
15

- Lopez de Aguileta, I. (2000). Cultura y Ciudad. Manual de política

cultural municipal. Gijon: TREA.
16

- Nuñez, E. (2006). História de la Patera e La Patera de la Esperanza.
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with the Head of the Museum of Archaeology of Cáceres, Juan Valadés,
who had offered to assist with the patrimonialization of the patera. The
completion of this artwork, which entailed restoring the barge and entirely
covering it with old, worn-out clothing, the objective was to contrast the
emptiness and the shedding of a past rife with sadness and deprivation
against the symbolic effect of entering naked a brand new world in the hope
of embracing a better fate.
According to the project, the patera was to be installed in Plaza
de las Veletas, fronting the Museum, and its inauguration was scheduled
for November 28th, later on that year. By the end of the exhibition, it was
to be auctioned and the money obtained was to be donated to the Red
Cross of Algeciras, to aid the immigrants. The brief also made an appeal to
the memory of Extremadura’s migratory past and to the need to welcome
new residents with a spirit of solidarity, while further emphasizing their
contribution towards economic growth by paying their social security
contributions and performing jobs that fostered the region’s development. 17

Execution of the installation for an artwork titled “Patera de la
Esperanza”. Photos by Emilio Nuñez
Throughout the course of many decades of political and social
depression which saw the region hostage to an economic structure based
on a model of land ownership characterised by large estates, the Spanish
Extremadura region featured strong emigration. Emigration bled the
17

- Execution of an installation for the “Patera de la Esperanza” artwork.

Photos by the artist.

172

Cadernos de Sociomuseologia Volume VI

region of its population and it is estimated that up to a million people left
Extremadura in search of a better life elsewhere. In more recent times,
economic and social progress has made it possible to reverse that trend and
to significantly improve its standard of living. At present, the region gains
immigrants from other countries who are mainly employed in agriculture.
In co-operation with welfare organisations, the region has put in place a
program to provide temporary shelter to Sub-Saharan immigrants and
assists them until they find jobs or shelter with family in other regions of
the Iberian Peninsula, or elsewhere in Europe. A number of cultural and
social integration and awareness-raising programs are also run by the
Government of Junta de Extremadura, NGO’s, and other cultural and
museological institutions. In general, the region seems to play a proactive
role vis-à-vis this phenomenon and immigration-related themes are covered
by the local daily and weekly press18, often, on a regular basis, as is the case
with “El Periódico Extremadura” or the “Hoy Extremadura papers, which
report on the activities of the migrant flow and carry stories on the life of
those new citizens and on the actions implemented to support them.
An example of this attitude was an itinerant exhibition19 which
the Largo Caballero Foundation originally hosted in Madrid titled “De la
España que emigra a la España que acoge” [Going from an emigrant Spain
to an immigrant-hosting Spain]. When touring other Spanish regions,
the Government of Junta de Extremadura sponsored its exhibition at the
Contemporary Extremadurian and Iberian-American Art Museum of
Mérida, in November 2006. The exhibition addressed current immigration
trends to Spain and recalled past reality for many Spanish populations that
had been forced to emigrate and face much hardship in host countries, at
18

- Armero, A.J. (2006) Los Cayucos también llegan a Cáceres. Cáceres

hoy. November 19th; Fernandez, M. (2006). Caritas inaugura por sexto año el
Taller de Integración Cultural para inmigrantes. Cáceres Hoy. September 19th;
Garcia Calle, Z. (2006). Los cayucos de Cáceres. El Periódico Extremadura.
October 18th.
19
acoge.

- Invitation to the exhibition: De la España que emigra a la España que
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the time. When covering the event in the local press,20 Ramírez Durán also
reminds readers of this issue in his editorial, calling for a State Pact on
Migration. The exhibition had also been educational for society, especially
the younger generations who thoroughly mix, at school and in cultural and
leisure spots, with the children of the new ethnic communities which have
gathered in the cities of Europe.21
This type of initiative reports us to the key role which museums
can play as centres for active patrimonialization of a country’s heritage
and as places that invite reflection on a people’s memory, thereby adding
an essential contribution towards an issue that makes reference to the
diversification and resignification of Heritage and to intercultural
dialogue. If, through miscegenation and cultural democratisation, the
social and symbolic character of Art and Culture have been strengthening
and widening in scope, so has Heritage been broadening its concept with
ideas, images, territories, and selections of much wider breadth than
what its former definition and boundaries allowed it. Representational
heritage, oral memory, or the world of virtual reality, among other ways
of reading cultural representation, have changed our ability to be and
to represent personal or collective traditions, knowledge, memories,
attitudes, know-how and arts and crafts, as reported to both work and
play.
One of the main missions of a Museum is to endow Heritage
with signification and to keep abreast of its evolutionary process through
time, on an on-going basis. During the twentieth century, consolidation
of Democracy, provision of affordable education to all, the demise of
former colonial empires, and the progress of Ethnology have enabled
Heritage and Museums to progress towards the valuing of a culture that
is much broader in scope and more respectful.
20

- Ramirez Durán, A. (2006) Pueblo emigrante que acoge. Opinión:

Tribuna Extremeña. El Periódico Hoy.
21

- F.S. (2006). Historias de emigración y acogida. Cultura Sociedad.

Unidentified newspaper article.
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Above all, it was mainly after the launch of UNESCO, after the
end of World War II, and thanks to its intervention, from the 1950’s
onwards, that the issue of Heritage began to be addressed in studies and
seminars which explicitly defined and broadened its multiple facets,
comprehensiveness, and function. Similarly, the launch of ICOM and its
action, together with the changes fostered by cultural and social renewal
movements, from the late 1960’s onwards, have brought radical change to
the social reading of the role of museums and curators.
The main concern of the Santiago de Chile Round Table Talks of
1972, which gathered under the auspices of ICOM, was to consolidate the
social role which museums play and to redefine the role of museologists
vis-à-vis the public and the areas that surround them, being features
which had been hitherto completely ignored. In their Resolutions, as
contained in a document that is still surprisingly current in our day and
age, those Talks bequeathed us a clear and simple definition of the kind
of legacy museums should preserve and their staff, the communities, and
the relevant government agencies should work with in order to achieve
cultural development and sharing: “…representative testimony of the
evolution of Nature and Mankind.” 22
The introduction of New Museology theories in the 1980’s added
further impetus to a fresh approach to museological thinking by allowing
a novel reading of the traditional elements that constitute a museum’s
world – its Collection, which was redefined as a new concept of Heritage,
at once more comprehensive and more representative of a population’s
culture and identity;

22

- ICOM – UNESCO (1972). The Santiago de Chile Round Table

Talks. Translated by Araújo, Marcelo, e Bruno, M. Cristina. In: A memory of
contemporary museological thinking 1995. Subtitles: Base Principles for a
Holistic Museum. Resolutions adopted at the Santiago de Chile Round Table
Talks.
SIGNUD

MINOM

PDF/197200102.pdf

http://www.museummonteredondo.net/sig/DOC%20
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the museum’s Building evolved into a museological Territory
that extend beyond the boundaries of a museum’s walls; and Visitors,
with a call for increased focus on the role of the Community, which now
evolved from passive spectator to actor and user.
A museum without exhibits that prioritises the representation
of memory in its broadest variety of representations and symbolic
interventions was one of the cultural options of New Museology and
Community Museology. However, its insistence, sometimes excessive,
in awarding an inferior status to a museum’s exhibits curtailed the
importance of the role of near exclusivity which artistic exhibits had
played in the traditional exhibitor model and insured the introduction
of the patrimonialization of ideas in museum communication programs,
which play such a key role in these New Social Culture trends.
The thinking and the field work being developed by New
Museology and the Social Museology and Ecomuseums experiments
have contributed, at UNESCO and at ICOM, towards the introduction of
complementarity and representative intangibleness values to Heritage. In
2001, at its Piedmont Round Table Talks, in Italy, 23 UNESCO began to
formally include memory, know-how and art and crafts, and their authors
within the scope of Heritage, together with culture’ social frameworks,
when it defined Intangible Heritage as:
“…les processus acquis par les peuples ainsi que les savoirs,
les compétences et la créativité dont ils sont les héritiers et qu’ils
développent, les produits qu’ils créent et les ressources, espaces et
outres dimensions du cadre social et naturel nécessaires à leur
durabilité. Ces processus inspirent aux communautés vivantes
un sentiment de continuité para rapport aux générations qui les
ont précédées et revêtent une importance cruciale pour l’identité
culturelle ainsi que la sauvegarde de la diversité culturelle et de la
créativité de l’humanité. “
23

- UNESCO (2001). Round table Talks on the theme “Intangible

Heritage – Operational Definitions” held in Piedmont – Italy. Published on-line
http://www.unesco.org/bpi/intangible_heritage/backgroundf.htm
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[… the processes acquired by peoples, together with the
know-how, skills, and creativity they inherit and develop further,
the products they create, and the resources, spaces, and other
dimensions of a social and natural nature they require in order
to endure. Those processes inspire living communities with a
sense of continuity relative to the generations that preceded them
and play a crucial role in the formation of their cultural identity
and in the preservation of the cultural diversity and creativity of
humankind.]
In turn, ICOM, selected the theme “Museums and Intangible
Heritage” for its 2004 General Conference held in Seoul, highlighting
the importance of the role of museums in gathering, preserving, and
disseminating this type of heritage. Taking inspiration from the UNESCO
definition, Giovanni Pina (2003) 24 , in an editorial written to promote the
event, classified Intangible Heritage into three categories: the expression,
materialised in tangible forms, of the culture of a certain community, such
as its religious rituals, traditional economies, and lifestyles; personal or
collective expressions without tangible form, such as language, memory,
oral tradition, songs, and unwritten traditional folk music; and, lastly,
the symbolic and metaphorical signification of objects that constitute its
Tangible Heritage. The last of those categories added further significance
to exhibits by attributing to them two dimensions of appropriation: their
material aspect and their meaning. In turn, the latter dimension derives
from their historical background, the kind of interpretations they evoke,
or their ability to act as a link between the present and the past.
The current social role played by museums, a role that is
indispensable if they are to integrate into the community they serve,
requires them to remain in tune with the social changes that happen
around them at all times and to implement actions and programs that
are geared to raise awareness of new trends in cultural inclusion and
miscegenation.
24

- Pina, G (2003) « Le Patrimoine immatériel et les musées ». In: Journée

international des musées 2004 et patrimoine immatériel. Magazine: Nouvelles de
l’ICOM, Musées et Patrimoine immatériel no. 4. Paris : ICOM

Ana Mercedes Stoffel Fernandes

177

Exhibitions, colloquiums, and meetings on this theme, or
workshops attended by a multicultural audience, may speed up the
process of integration, prevent the kind of racial confrontation that
hovers in the background as a permanent threat to multiethnic cities, and
complement the educational work being developed by the schools where
youngsters of different national and foreign ethnicity currently share the
same educational courses. In this regard, in an article titled “Educar para
la integración” [Educating for integration] published in June 2003 in “El
País”25, Sami Naïr, a professor, politician, and scientist, wrote that:
…la escuela tiene como objetivo formar a los
ciudadanos del mañana, permitiéndoles acceder a la
identidad cultural común de la sociedad de acogida. El
“multiculturalismo” no debe servir de excusa para formar
unos grupos culturales “tolerados” y con tendencia a ser
estigmatizados. El objetivo fundamental de la escuela es
la identidad ciudadana, construida no a partir de una
política de reconocimiento de las especificidades, sino de
una concepción de la transmisión de los valores de razón,
igualdad y tolerancia. La escuela debe difundir unos saberes
para una identidad compartida. Cualquier experiencia de
la inmigración en Europa demuestra que lo que desean los
hijos de inmigrantes es aprender y aprender, ya que saben
que para ellos es el medio de tener éxito en la sociedad de
acogida. La escuela tiene como primera función garantizar
la igualdad de posibilidades a todos. Es su misión sagrada al
servicio de la humanidad civilizada.
…the goal of schools is to groom the citizens of
tomorrow by enabling them to tap into the shared cultural
identity of their host society. “Multiculturalism” should not
serve as an excuse to groom “tolerated” cultural groups
25

- Naïr, S. (2003). Educación para la integración. Opinión. Article

published in “El País”. June 2003. Madrid: El País. Posdatas. Artículos en la Red.
http://es.geocities.com/posdatas/articulos.html

178

Cadernos de Sociomuseologia Volume VI

that tend to be stigmatised. The key goal of schools is to
aim for a citizenship identity which is not to be built based
on a policy of recognising specificities, but rather based
on concepts of rationality, equality, and tolerance. Schools
should disseminate knowledge of a shared identity. All
immigration experiences in Europe demonstrate that what
the children of immigrants wish is to learn and learn, as they
are fully aware that education is the means by which they
may succeed in their host country. The first and foremost
function of schools is to guarantee equality of opportunity
for all. That is its sacred mission in the service of civilised
humanity.
Naïr is spot on when he draws attention to one of the most
serious problems which integration and inclusion are causing when
it comes to Europe’s education courses. When educating immigrant
kids, should priority be given to their original values or should the aim
rather be to foster social integration with regard to the values of their
host society? Which of those options leads them to acquire better and
greater rights of equality vis-à-vis the nationals? What is the meaning
of historical identitary heritage in a multicultural society? Naïr supports
joint education subject to goals that prioritise integration into the host
country, as he firmly believes that that policy fosters equality, but the lack
of definition on this theme and of a response to those issues and to many
other questions that arise when communicating with the minorities
which have settled in Western Europe require thought, action, and
welfare practices that reach out to all structures, in a changing society.
Attempts to interpret the new paradigm of a blending of cultures
by artists, museum staff, or museographic initiatives have managed to
secure the introduction of means of appropriation of new tokens of
heritage through their symbolic interpretation. An old barge, clothing,
and objects left behind or a cardboard suitcase full of labels may end
up as elements of a transient identity and as bridges that link departure
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points to the regions of destination, in the new crossroads of Culture.26
It is with reference to this new vision of what constitutes heritage
and to its unifying meanings that museums, namely local museums, can
contribute towards a new approach to resignification in the world of
social inclusion and in the defence of Multiculturalism. Work programs
and cultural initiatives that foster the finding of new ways in which to
communicate may help in educating better human beings who think
freely and are imbued with a spirit of tolerance, regardless of which
country they live in, religious beliefs, or social and ethnic origin.
As far as this field of action is concerned, the Michel Giacometti
Labour Museum has been engaged with the community of Setúbal
County, in Portugal, in developing a cultural integration and blending
task that may well become a paradigm for reflection and action when
devising projects of this nature. In Setúbal, a port city, several ethnic
communities live close to each other on account of that city’s past of
extensive industrial tradition, namely industries associated with the sea,
such as canned food and ship repair industries. More recently, the city
has seen degradation of the local corporate sector and this has served
to highlight some of the contradictions which the mingling of cultures
introduces cities: enrichment of the social fabric, hand in hand with
increased risk of marginalisation, delinquency, and misunderstanding
associated to poverty and to poor urban organisation.

26

The inauguration of Musée de l’histoire e des cultures de l’immigration in

Paris and the publication of its initiatives in an on-line magazine and newsletter
formats stands as an attempt to interpret and frame these new phenomena with
the co-operation of resident immigrants through programs that aim to reflect
on their life experience from the moment of departure from their countries of
origin to their full integration in their host country.
http://www.histoire-immigration.fr/index.php?lg=fr&nav=446&flash=0&id_
actu=1106

180

Cadernos de Sociomuseologia Volume VI

Given that context, the museum has been recently been organising
an integration initiative called “Intercultural Afternoon Sessions” on
the last Saturday of the month, whereby the museum’s halls are made
available to every community in turn for purposes of their engaging
in joint creation of tokens that value each community’s specificities,
thereby putting it in touch with the remaining population. According
to Isabel Victor, the Head of that institution, the museum transforms
itself into “…an arena for self-representation that inspires dialogue and a
stage for identitary expression”.27 Subscribing to similar goals of fostering
integration and by means of organising personalised visits, an initiative
called “Hello Neighbours” aims to reach out to people who live in the
vicinity of the museum but traditionally stay away from it, experiencing
it as an entity that has nothing to do with their daily routines and
interests. In cases like this, it is a museum’s ability to mobilise and act that
is being engaged in order to stage meetings of generations, ethnicities,
and social groups. These and many other efforts being currently pursued
by a variety of museums, such as national language courses for foreigners
or programs to assist immigrant children with their homework or help
adults resolve legal issues, stand as examples of new guidelines on the
action of museums which fits them to our present space and time and
strengthens the need to employ museums as a privileged conduit whereby
people may communicate with each other.

4 – Memory, Patrimonialization, and Social Intervention
The cayuco, which had been collected in October that year and
towed all the way to Cáceres thanks to sponsorships provided by local
companies, was cleaned, repaired, and covered with worn-out clothing, as
projected. A key, a set of hooks, and a few coins were also found inside it,
pointing to the possible country of departure of the barge28. In a letter dated
27

- Victor, I. (2009). “Intercultural Afternoon Sessions” reports. Setúbal:

Armazém dos Papeis do Sado.
28

- Items found inside the barge.
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November 7th, Emílio Núñez requested the City Council to authorise the
installation of the Patera 29 for public display and to consent to its envisaged
auction, to be held on the Net at the Ebay.es website.30 Expecting his requests
to be duly authorised, and in co-operation with the Municipal Museum,
which was organising the event31, invitations were sent out and the event
was advertised in the usual media.
The social and cultural worth of the initiative and the goodwill
which all who were aware of and supported the project had expressed led
one to believe that an interesting educational and welfare initiative was
on the go. However, from a certain point in time, the entire project and its
execution began to suffer one setback after another which apparently put its
mission and objectives in jeopardy and, ultimately, compromised the entire
project. An identification of the patera with immigration, an issue that is
sometimes thorny, and exacerbation of its symbolic value, as it lent itself
to a variety of interpretations ranging from mere human solidarity to the
most extreme form of protest action about the manner in which the political
powers act when dealing with that issue, may have influenced the Council’s
decision to revoke its consent to erect the artwork on the Plaza fronting the
Museum.
A week prior to inauguration day, a letter from Junta de Gobierno
Local of the Cáceres municipality withdrew its consent to exhibit the piece
at Veletas Square due to “…no ser viable la misma dadas sus dimensiones,
así como por el emplazamiento propuesto….”[the fact that its assemblage
was unfeasible, given its size and proposed location] 32 A brief written by
Emílio Nuñez to notify the City Council’s decision bears witness to his
disappointment at a refusal he’s unable to understand, being the first time
something like that had happened to his work. He further advises their
justification for such treatment, as personally conveyed to him by the Mayor
29

- Nuñez, E. (2006). Letter addressed to the Cáceres City Council, dated

November 7th.
30

- Nuñez, E. (2006). Letter addressed to ebay.es, dated November 7th.

31

- Invitation and Poster advertising the Patera‘s inauguration ceremony.

32

- Cáceres City Council. (2006). Letter from the local government

authority to Emílio Núñez with acknowledgement of receipt.
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and the Councillor in charge of that portfolio, whose reasons he neither
believes nor accepts as valid.33

Abandoned clothing and personal items found inside the barge.
Photos by Emilio Nuñez
Bringing symbolism and memory into the fold of Heritage has
further introduced a broader, more comprehensive sense to cultural
selection and representation, as the scope of heritage was opened to
include vaster domains, encompassing recovery of a community’s spirit
and accomplishments. For long, the option to select what should or
shouldn’t be classified as heritage was and often still is the sole preserve
of the cultured upper classes and of the manner in which they perceive
Culture relative to what is to be preserved and what is best forgotten.
The widening and extension of citizen rights and the
democratization of thinking have enabled symbolic representation in
historical, artistic, or museological production to cease being solely the
result of the choices of dominant or triumphant societies and increased
its ability to recount other perspectives of events and to exhibit alternative
heritage items. Thus, it has been possible to reconstruct parts of history
which had not yet been told, especially where wars in which one of the
warring parties held a monopoly on power for a long time subsequent to
33

- Nuñez, E. (2006). Brief on the refusal of consent to install the patera

in Veletas Square.
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victory are at stake. 34
Items that may appear commonplace but which symbolic power
frames events deserving of remembrance have increasingly been utilised
by museums to reconstruct memories and facts which importance
they aim to highlight, either for reasons of historic assertiveness of for
purposes of recreating moments with special meaning. This type of
exhibit has enabled the actors in those events to get closer to the exhibit’s
end product and to the message they intend to convey. We’re dealing with
a new type of heritage asset that benefits the population, whose references
have now been musealised and thereby often serve to restore to them the
sense of pride and of belonging their social marginalisation had stolen
from them.
In Brazil, the Maré Museum was built in one of Rio de Janeiro’s
shantytowns, having been inaugurated by Gilberto Gil, Brazil’s Minister
of Culture, on 8 May 2006. This museum reconstructs the memory and
the presence of immigrants from the country’s interior who settled in
the only area where they were allowed to build their shacks, a swampy,
unwholesome region where they built the shacks on stilts that today stand
as the core of a city of over 300,000 inhabitants. Its collection, which
consists of a variety of items used by people on a daily basis, recounts
the origin of the local community with photos and documents which are
under constant renovation thanks to the contributions of residents who
think of it as their property. Several of its halls exhibit a variety of themes
that focus on the resilience of the early settlers and on the shantytown’s
lifestyle and trade.
34

- The efforts of many personalities and NGO’s who doggedly fought

for equal rights in Spain enable the Spanish Parliament to approve the “Ley de la
Memoria Histórica” on November 1st, 2007, a piece of legislation ruling on the
recovery of the memory of the victims of the Spanish Civil War and subsequent
dictatorship. That Act was lauded as a hard political and cultural strike against
the period of Franco’s rule and it has allowed the history of a period of almost
50 years to be rewritten to include a large segment of the population which had
been hitherto deliberately excluded and ignored.
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Branding it an historical landmark in Brazilian museology,
Eduardo Sales de Lima explains what the museum means:35
…The Maré Museum is Brazil’s first museum to
operate in the periphery. The residents of the shantytown
themselves are the ones who act as curators and donors
of its collection of photos and documents. “It stands as
a landmark, the achievement of a community’s wish to
interact with its own history; “the residents themselves
have literally put the museum together”, says Luiz Antônio
de Oliveira, the Head of the Museum. Oliveira stresses the
importance of the role played by the museum in upholding
the identity of the community: “Children need to be aware
of the struggle of their parents and grandparents. And the
folks are happy that youngsters get acquainted with their
roots because that helps them to build their identity”.
The musealisation of memory through the role played by
the population of the Maré shantytown in their struggle for survival
evidences that it is possible to transform symbolic objects into cultural
life experiences and thereby contribute towards their achievement of a
dignified social status and to its historical projection on the future of the
community’s youth.
That is also what Mário Chagas36 is hinting at when interpreting
a museum as a working tool and a space of creation and resignification
where new temporal relations are established.
35

- Lima, A. S. (2006). Memory of the Excluded: Residents help put the

Maré Museum together.
Brasil de fato. On-line edition.
http://www.brasildefato.com.br/v01/impresso/anteriores/170/cultura/
materia.2006-06-05.2163508242
36

- Chagas, M. (2009). Museums, Memories, and Social Movements.

Revista Museum magazine. Culture taken seriously. Published on-line
http://www.revistamuseum.com.br/18demaio/artigos.asp?id=16512
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Museums are undergoing a process of
democratisation,
resignification,
and
cultural
appropriation. It is no longer just a matter of democratising
access to established museums but rather of democratising
the museums themselves. They are to be understood as
a technology, a working tool, and a strategic device to
introduce an entirely new form of relationship with the
past, the present, and the future that is at once creative and
participative. It is a matter of a tough battle to democratise
democracy; it is a matter of viewing a museum as a pencil,
a modest tool that requires a modicum of ability to be
employed.

5 – Media, Heritage, and Power
The circumstances surrounding the cancellation of the Exhibition
and its causes were extensively covered by the local press, which echoed
the dissatisfaction many people and the cultural establishment felt over the
Council’s refusal to authorise the exhibition of the artwork on the square
and went on to support the initiative in the defence of the immigrant groups
of Spain’s Extremadura region.
Reports on the event showed photos of the author and his artwork
and criticised the City Council’s decision, having namely reported that
bulkier artistic pieces had been erected at the same location before. Their
news stressed the identitary and symbolic value of the patera and the
importance of the goals that stood “…against racism and xenophobia and
in favour of manageable, controlled emigration…” and unconditionally
supported the struggle of the artist on behalf of the causes of minorities,
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and his courage and dedication to human solidarity.37 The papers
reported further that the Head of the Museum, who had supported the
initiative from inception, offered to erect it in the gardens of the Museum as
a means of salvaging the project’s continuity, despite the fact that the barge
would be much less visible in that area and that its impact, as originally
intended through its public exposition, would be lost.
It is rather curious that one of the papers went as far as reporting its
inauguration at the Plaza on the 28th as a given fact, which implies that the
article was written before the day scheduled for the inauguration ceremony
and prior to its writer becoming aware of the Council’s prohibition.38 In this
instance, the information was possibly provided with the best of intentions
and this case of happenstance only serves as evidence of a status quo which
the heads of museums and cultural organisations have become accustomed
to: “news” are routinely produced in the absence of reporters and, more
often than not, the interested organisation is the one that must supply the
news releases, together with photos, to the paper in question if it wants to
see it published. It is regrettable to notice how frequently news of a cultural
nature score poorly in the ranking of newspaper editors’ choices because
they are neither considered popular nor appealing from a sales perspective.

37

- Redacción Cáceres: Deniegan al artista Emilio González el permiso

para exhibir una obra en la Plaza de las Veletas. November 24tho; Redacción
Cáceres: Emilio González instalará su patera de la Esperanza en el Jardin del
Museo de Cáceres. November 25th. Ortiz, C. (2006). Una Patera llega a la parte
antigua. Reportaje. November 29th. Cáceres hoy, El Periódico Extremadura 2006.
38

- Gudiel, Toni. (2006). Muestra-exposición en Cáceres com la “Patera de

la Esperanza” - Redacción Cáceres. Cáceres Hoy, Cultura: November 2006.
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Hoisting and installation of the
barge in the gardens of the Museum.
Photos by Emilio Nuñez
The patera was at last installed in the gardens of the museum, again
thanks to sponsorships granted by local companies. In an editorial titled
“Abrir la calle al arte solidário” [Opening the door to tributes to human
solidarity] published in a Cáceres newspaper, the writer laments that, in a
matter of a few days, the City Council had barred both this initiative and
another artwork commemorating World Aids Day from being displayed on
the street.39
While the exhibition ran its course, and taking also advantage
of the Christmas Season’s festivities, a number of initiatives involving the
patera40 were actioned in Cáceres and at the museum, while an Internet
page - Yahoo! Noticias – advertised those events and the E-bay.com.sg
website carried on with its intended auction. Over the following weeks
and months, Emilio Nuñez tirelessly pursued his mission to raise people’s
awareness by writing about the initiative with the support of several papers
in his struggle to find a permanent home for the barge.

39

- Editorial (2006). Abrir la calle al arte solidário, Opinión, El Periódico

Extremadura.
40

- Yahoo Notícias España. (2006). El Museo de Cáceres expone una

recreación artística de una patera como símbolo de esperanza para muchos
inmigrantes. December 17th. Published on-line.
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In our day and age, the media are recognised to stand as a veritable
fourth power and it is easily admitted that what is not seen, disseminated,
or digested in the various media, including the Internet, simply does not
exist. This fact leads public and private entities to somehow constrain and
tailor their action as a function of the information that the public at large
may gather from those media. Some public authorities go as far as setting
out and implementing their policies as a function of the poll findings
and forecasts the media often makes it its business to publish. Under
such circumstances, only professional journalists of good socio-cultural
standing who hold steadfast in their independence from the corporate
groups that manage them may eliminate the risk of the kind of social
manipulation of political and cultural feelings and choices it is in their
power to permit.
The kind of changes which the emergence of multicultural
societies have brought to bear are clearly visible in all quarters: change
in family composition, such as mixed-race marriages or the adoption
of children by couples of different ethnicity; cultural changes, such as
language diversification and miscegenation or the mixing of habits and
traditions; and political changes, which materialise in changes to social
and labour relations and in successive amendments to legislation. But in
the Western world, the new social and cultural models and paradigms
which arose in the wake of migratory movements have not yet secured an
adequate, uncontroversial frame of reference in the environments where
they’ve been developing. Despite the evidence of goodwill patented in
amendments to legislation and changes in the conduct of a fair portion
of society it has not yet been possible to fully transform mentalities and
customs developed over centuries of colonial, patronising attitudes.
Even if the legal appropriation of certain countries by other countries
has ended, it has not yet been possible to “decolonise the minds”, an
expression invented in the African continent as a challenge to its own
sense of dependence. It may well still be applied to the way in which
a fair part of the Northern Hemisphere thinks, as many people remain
formatted by centuries of that Hemisphere’s global domination of other
peoples.
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The media’s power to influence public opinion may lead one
to believe that the manner in which they use and disseminate the
information they gather on the new phenomena of ethnic mingling in
city life may serve to speed up or delay the process of adaptation to the
new circumstances of a multicultural society. In an address presented in
September 2008, in Madrid, at “Foro Social de las Migraciones” [Social
Forum on Migration],41 Harresiak Apurtuz, the Head of an Immigrant
Support NGO of the Basque Country we find reflections on how the
media performs this key role:
“…Los medios de comunicación, uno de los principales
agentes de socialización en la actualidad, se hacen eco de todo
lo que afecta a la convivencia intercultural, pero hasta ahora,
el tratamiento mediático acerca de la inmigración ha sido
discriminatorio y etnocéntrico, como demuestran diferentes
investigaciones. En torno a los medios de comunicación hay
un debate permanente que afecta a lo que podríamos llamar
sus responsabilidades sociales. Es obvio que los medios son
hoy los principales constructores de sentido, quienes abastecen
al conjunto de la población de los modelos de interpretación
de la realidad, de los estereotipos, de los datos que alimentan,
configuran, confirman o desmienten las visiones del mundo.
Por lo tanto, los médios participan decisivamente en la
construcción de los valores sociales, en una relación dialéctica,
de permanente ida y vuelta de la realidad: por un lado, los
médios son un espejo de los valores de una sociedad y de
sus relaciones internas y, por otro, son fundamentales en la
definición de valores y actitudes…
41

- Apurtuz. H. (2008). “Inmigración y Medios de Comunicación: Manual

Recopilatorio de Buenas Prácticas Periodísticas”. Keynote address presented
within the scope of “Foro Social de las Migraciones”, Madrid September 2008.
Published on-line.
http://www.fsmm2008.org/media/ponencias/ponencia_71.pdf
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[…The media, which act as a leading agent of socialisation
in our modern societies, echo everything that impacts on
our intercultural living; however, as research has shown, till
now the manner in which they’ve been handling immigration
has been discriminatory and ethnocentric. There is on-going
debate about the media which bears on what we may term
their social responsibilities. It is obvious that, these days, the
media are the main builders of sense, the ones which feed the
entire population with models on how to interpret reality,
with stereotypes, and with the kind of data that supports,
configures, confirms, or denies its view of the world. As such,
the media play a decisive role in the building of social values,
in a dialectic relationship that constantly moves back and
forth, to and from, reality: on the one hand, the media mirror
the values of a society and its internal relations, but on the
other they play a leading role in shaping those very values and
attitudes.]
Studies conducted by Margarida Carvalho42 in Portugal, as part of
her research for her Master’s thesis in Sociology, on the manner in which
news on immigrants were being reported by two Portuguese newspapers
– namely “O Correio da Manhã” and “O Público” – confirm those
reflections. Her research allowed her to establish a dangerous relationship
between the need to produce news with guaranteed impact on sales and
the dissemination, with a lower or higher degree of conscientiousness,
of information of xenophobic content or information relating to deviant
practices pursued by ethnic minorities residing in Portugal. One of
the newspapers, which is reputed to be of a more “popular” flavour,
disseminated news on those issues by presenting the phenomenon of
immigration in a personalised way and in an unfavourable light much
42

- Carvalho, Margarida. (2009). Immigrant and ethnic minority image

building in the Portuguese press. Address to the 10th Portuguese-AfricanBrazilian Congress for Social Sciences. 4 to 7 February, 2009. Braga
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more frequently that the other newspaper, reputed to be a
newspaper “of choice”, which approached such news in a much more
respectful manner and from an analytical standpoint.
The manner in which the media handle the theme of migrant
communities and ethnic minorities may not be held hostage to values that
are merely profit-oriented and to a lack of sensitivity or rectitude on the
part of its journalists, or to their feelings of xenophobia or marginalisation
when confronted with reality. The risk of a lack of the sense of social
responsibility which behoves us all in the process of transformation
currently on course is far too high and ought not to be forgotten by such
powerful distributors of information and opinion-makers.

Goodwill and Political Contradictions
Many upstanding citizens and journalists commented the City
Council’s decision to bar the exhibition of the patera in the press, attributing
it political connotations and criticising the liberal party which led the
Council at the time for its conservative stance. Albeit acknowledging the
work that that political party had already done to embellish the city, they
stressed that its involvement with the community was poor at best, especially
as concerned social causes such immigration and Aids.43
In the meantime, in his search for a permanent home for the patera,
the artist came across Talayuela, a small town of 10,400 residents whose
Mayor showed interest in the artwork. The Councillor in question had
already acquired a reputation of being sympathetic to immigrants, who, in
the case of Talayuela, originated mainly from the Maghreb and accounted
for up to 40% of its population. His sympathetic views, which included his
request to build a mosque in Talayuela, had already won praise from the
media and been also the object of criticism and even death threats from
extremist factions. On April 2nd, the patera hit the road again to make the
trip from Cáceres to Talayuela where it was delivered to its Town Council
43

- Jiménez, J. (2006). PP, Mission Accomplished. Solilóquios. El Periódico

Extremadura, of December 3rd.
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for installation in that area’s Nature Park as a tribute to Immigration.44
However, the advent of local government elections for councils
and autonomous regions in May 2007 determined a different fate for the
cayuco. A change in the balance of political power in the Council following
hard-fought elections put the project’s execution on hold and, in a letter
addressed to Emilio Núñez dated November that year,45 the Town Council
eventually informed him that the project was no longer on the cards and
ordered him to remove the barge from the municipal warehouse where it
stood46.
When another mayor finally showed interest in the project, Emilio
Núñez, in May 2008, wrote a writ of …Donacion de la Patera al Pueblo de
Aldeacentenera [Donation of the patera to the People of Aldeacentenera]47…,
where he narrated the trials and tribulations of the barge from inception of
his creative project right up to the day scheduled for its delivery to this small
town of the Cáceres District.
The patera was installed at one of the town’s rotundas in May 2008
and it appeared to have finally reached its ultimate destination at long last.
Its exhbition lasted only a fortnight. Three unidentified individuals set the
unfortunate “cayuco” on fire late one night, utterly destroying it.48

44

- Armero, A. J. (2007). Talayuela se queda com la patera de la esperanza,

instalación de Emílio González. Cáceres Hoy. January 28th.
45

- Talayuela Town Council (2007). Letter addressed to Emilio Nuñez

requesting the removal of the patera from the municipal warehouse.
46

- Núñez, E. (2007). La patera de la esperanza varada en un cuarto

oscuro.
47

- Nuñez, E. (2008). Certificado de Donación de la Patera, al Pueblo de

Aldeacentenera. 4 May 2008.
48
2008.

- Photo of the front page of “El Periódico Extremadura” of July 8th,
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Again the community and public opinion reviled that act and the
media again reported developments,49 this time accompanied by statements
from many representative of the cultural community. A complaint was also
lodged with the Guardia Civil by the Aldeacentenera Town Council to the
effect of prosecuting the persons who had set it on fire. Later on in the year,
in November, a news item published in the HOY Extremadura newspaper
informed that the Juzgado de Instrucción nº 1 of Trujillo was conducting
a preliminary inquiry into the matter given that an individual had been
imputed to be the alleged perpetrator of the barge’s destruction.50

Photo published in the cover page of “El Periódico Extremadura” of 8
July 2008
49

- News ítem on the burning of the Patera (2008): MP – Queman la

patera que homenajea la inmigración. El Periódico Extremadura, July 8th, P19
/ J.S.P. – Calcinan una patera destinada a un monumento a la migración. Hoy,
Ciudades e Municipios, July 8th, P20 / M.P. – Gonzalez dice que la quema de la
patera “es un acto xenófobo”. El Periódico Extremadura. Cáceres, July 9th. P21 /
Editorial Opinión - Quemar una Patera. El Periódico Extremadura, July 10th, P4
/ Redacción Caso del Monumento - El alcalde de Aldeacentenera lleva a juzgado
opiniones racistas. El Periódico Extremadura, July 10th P4. / Jiménez, J. - La
esperanza quemada. El Periódico Extremadura, July 13th, P6. / Gutiérrez, J. –
Salvajada en Aldeacentenera. Tribuna extremeña. Hoy Diario de Extremadura,
July 16th, P28.
50

- Pablos, J. (2008). Imputada una persona por quemar la patera de

Aldeacentenera. Hoy Región. November 27th, P17.
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Politicisation of artistic and cultural phenomena is by no means
a rare event, especially when concerning local government bodies which
elected Councillors and their constituents, and their public reactions
to issues, become highly visible and are fairly immediate. Resort to
organising events of all sorts just prior to an election is a fairly common
practice and cultural initiatives do not escape that practice. Exhibitions,
shows, and museum inaugurations are actually often postponed or
brought forward in order that their timing may coincide with particular
times of convenience for purposes of canvassing votes.
At present, cultural activities clearly accrue a dimension of
economic benefit and prestige to their sponsors which government
authorities, particularly at local government level, are sure not to wish to
overlook. In local government circles, projects that involve restoration of
monuments or renewal of cities and historical villages, or of territories that
were patrimonialized as heritage on account of their natural and cultural
worth for the tourism industry are increasingly seen by Councillors as
a sound investment and a job-creation opportunity in areas which have
hitherto been looked at as non-refundable grants. The new Cultural Polices
often elect to sponsor landmark national and international projects such
the hosting of World or Universal Expositions, the promotion of Cities
of Culture, or the achievement of UNESCO recognition for their regions
and monuments on account of their inherent grandiosity and ability to
capture the interest of the masses, hand in hand with the kind of global
notoriety that territories that organise such events stand to gather.
As cultural activities become increasingly more widespread,
more in demand, and more profitable, joint public and private interest on
them has been on the rise and, at present, there are a number of reasons
why private initiative should get involved with Culture, over and above
the financial benefits it may possibly obtain. On the one hand, these
days, Sponsorships are shared by small and large economic organisations
alike thanks to specific legislation that allows them to allocate spend to
sponsor artworks or the construction and preservation of monumental
and cultural heritage and to cultural activities they pursue of their own
initiative or in response to requests from third parties. Those actions are
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not solely motivated by financial benefit. Ever more, a company’s prestige
and honourableness appears to be tied to the manner in which it employ
its revenues and it often allocates a portion thereof to sponsor social
or cultural initiatives. Other valid reasons may be raised, such as the
emergence of a higher degree of conscientiousness among individuals and
entities towards their responsibility to contribute towards social uplifting
and towards the operation of a real market that demands Culture out of
an appetite for enrichment or as a means of entertainment.
Naturally, those organisations employ selection criteria that stem
from a host of factors – a guarantee of success, fashion, awe, political,
economic, or social expediency, or merely the fact that the selected option
will find favour with the masses or with their customers.
Therefore, and when it comes to this cultural sharing, it falls
on the public authorities to strive for compensation and balance by
channelling their support and gearing their action towards fields that
ensure comprehensiveness, democraticity, and inclusion in their cultural
options, both by facilitating broad access by the community at large to the
major cultural phenomena such as shows and art and heritage exhibitions
and by fostering development of novel creativities and the emergence of
new cultural values across the entire spectrum of civil society.
In the case we have been reviewing, an artistic creation that paid
homage to human solidarity managed, unwittingly, to enter the fray
of political confrontation as reflected in the press, which commentary
clarified both their views of the events and the positioning of a variety
of political forces on the issue of the phenomenon of Immigration, more
proactively, in the first instance, and in a more subdued manner, in the
second instance.
If the use of Culture, or of any other activity, for electoral ends
is a pernicious, negative way of asserting a party’s political dogma, then
inadequate handling of the sensitive theme of ethnic minorities and
their social integration may well become a road fraught with danger
of confrontation and hostility among communities, with unforeseeable
consequences. The presence of different ethnicities in a city’s social
landscape now starts to call for measures from government authorities,
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within the scope of their duties, which go way beyond the kind of
measures that central government and applicable legislation already
cater for at present. Social integration and cultural enrichment, together
with awareness-raising policies, are indispensible means to engender
peace and human solidarity when dealing with new situations and with
the kind of possible conflicts they may generate. The need to effectively
deal with those citizens on the basis that their rights and obligations are
equal to the rights and obligations of a country’s nationals requires ongoing attention from all local government authorities and the support
of all non-governmental institutions, whether they engage in cultural
or in welfare activities. Perhaps the recent election of a Black man for
President for the first time in the United States’ history may positively
influence the promotion and acceptance of social miscegenation and the
manner in which this new paradigm should be dealt with by government
authorities, the media, and society itself.
Correct, inclusive cultural policies applied by government
authorities and cultural partners may act as an excellent means of
communication and may provide an opportunity to dignify the social
status of those communities, thereby acting as a major contributor
towards their integration and to the achievement of locally sustained
development. Given their proximity to their constituents, Councillors, in
particular, stand as both spectators and privileged agents of cultural and
social change and need to pay great attention to it, since the success of
their initiatives and efforts will depend, to a large extent, on their ability
to understand the nature of the cultural values that the society they serve
may come to recognise as theirs, at any particular point in time.

Multiculturalism Going Forward
Emilio González refuses to give up. He’s currently working on a
project to build a lighthouse which he calls “El Faro de la Libertad entre los
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pueblos” [The Shining Light of Freedom among Peoples].51 If he
manages to have it built, and he’s banking on the support of the Mayor
of Aldeacentenera to the effect, a 6-metre high lighthouse tower will be
housing the ashes of the patera to stand as a tribute to hope for a society
that has no qualms about its approach to human solidarity and its stance
on the eradication of racism and xenophobia.52
The local press continues to cover his interventions, local residents
support him, and everybody’s sure that González will achieve his goals.53

Designs for the “El Faro de la libertad entre los pueblos” Art Project.
Drawings by Emilio Nuñez

In a world that keeps on changing at a fast pace, everything
changes, and what is produced by every human being and by every social
group reflects, influences and is itself prey to the influence of the social
conduct of others, and mirrors its contradictions in a mix of unconscious
selfishness and of conscientious solidarity to which the new missions
of heritage and of museums may not remain indifferent. The Patera
of Hope stands as an example of the numerous ways in which creative
endeavours and active participation in the exercise of citizenship may act
51

- Nuñez, E. (2008). Descripción del proyecto del Faro de la Libertad.

52

- Nuñez. E. (2008). Projecto para o Faro de la Libertad entre los Pueblos.

53

- Armero, A. (2008). Un faro marinero en plena llanura. Hoy Cáceres.

27 de Outubro, P7.
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to the benefit of social integration when duly supported by the political
and cultural establishment. As far as inclusion is concerned, we all have
an active role to play in our modern multicultural societies: immigrants,
hosts, artists, theoreticians, the media, politicians, and museologists.
And from among all of them, perhaps the leading role still falls to hope.
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The Centre of Memories: work in progress. Case of the Michel
Giacometti Labour Museum, Setúbal, Portugal1

Isabel Victor
The Centre of Memories, formally presented in the early 2009, at the
time of the exhibition “13 fotos, 13 histórias, 13 filmes”, is today a key
area of the Michel Giacometti Labour Museum. Its projects, strongly
anchored in fieldwork, are the basis of this Centre of Memories and the
partnerships which emerge from it, the network that supports it. In this
paper we present projects begun four years ago, as is the case of “Varinos,
nós?”, an uneasy reflection on the construction of identity categories,
resorting to kinship and family genealogies. Another project entitled
“Cartografias da memória” refers to places and images which are like
anchors of resistance memories. The “Festa de Nossa Senhora do Rosário
de Tróia”, the sea procession, which the museum has been following for
five years in its multiple changes and adaptations, is another area of study
and observation, fully recorded in the “Caderno de campo virtual”
which we have been creating and sharing through the platform “Memória
Média”, in cooperation with IELT, Institute for Traditional Languages and
Literatures of the New University of Lisbon. Finally, reference is made to
the project “100 anos, 100 fotografias”, a revisitation of the 100 years of
Setúbal’s highly emblematic club: Vitória Futebol Clube.

1

A reduced version of this paper will be published in the forthcoming

issue of the journal Museologia.pt, IMC, Lisbon, November 2010
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The work on Social Memory, focused on the biographic method and
the paths of immaterial Heritage, are the fabric that we have chosen to
substantiate the idea of museum. The social dimensions of memory,
its construction and representation, are the thickness of the exhibition
fabric. The specificity of museological work in contemporary times
resembles a fine lace, a meticulous weaving of threads that flow from time,
admirable lace, painstaking and complex, created with many needles,
made up of hollow spots and stitches (of memories and things forgotten).
Repetitions and symmetries are the pace that perpetuates it, the rhythmic
grammar that gives it body. A fluid body, a single piece, circumstantial.
It is always possible to create new patterns, new compositions, with the
same threads. Accurately made, properly made, this lace of memories
and things forgotten is always an extraordinary creation, a web of wonder
that expands fantasy, generates value and feeds the endless reserve of the
community’s knowledge, values and beliefs.
We leave here the metaphor in which we became intertwined so as to, in a
pragmatic manner, speak of practical examples. The Centro de Memórias
do Museu do Trabalho Michel Giacometti [Centre of Memories of the
Michel Giacometti Labour Museum], imbued of the strong conviction
that everything stems from field-work, has developed for over two decades
ways of registering and transmitting memories, especially memories
related to labour and assembly lines in industrial and craft production
contexts. However, this project only started “coming to life” about four
years ago, when we were first equipped with the practical and theoretical
tools to implement it, when we were able to organize concepts, name
the various stages, identify processes and gather the necessary means
to put into action and articulate anchor projects which came to emerge
from the dynamics created between the museum, the local communities,
universities, Institutes and Study Centres.
Let us then start describing some of these anchor projects and the
methodologies we tried out:
“Varinos, nós ?” [Varinos, us? ] was the first of these attempts, carried
out jointly with the Anthropology Department of the New University of
Lisbon. In this case, a classic anthropological tool was reinvented, kinship,
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as nuclear net in the transmission of memories within five families of
Murtoseira origin, who added to Setubal’s migratory ballast in the early
days of the fish preserves industry. This thorough fieldwork resulted in an
exhibition of the same name and in the production of visual documents
which supported it. This proved to be a crucial means to engage in
dialogue with the different publics and family members who integrated
the network of informants. The carefully chosen objects displayed were
the result of negotiation, and represent what in each family represents the
Murtoseiro legacy of the varinos, who came to Setubal looking for work
at the end of the 19th century.

Work session with volunteers at the
Centre of Memories, on a Tuesday,
with Edite Barreira, a sociologist who
collaborated in the initial stage of the
project, Viewing photographs of the
Américo Ribeiro Photo Archive

Rosa Almeida, elderly
woman belonging to one
of the families of “ varinos
“, visiting the exhibition
where she herself shows us
the photo of her mother,
held
ceremoniously
between her fingertips

They are icons of a culture, “talking” objects which become heritage by
the action of the people in the community and the museological and/
or exhibition processes which endow them with a discourse, a relational
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dynamics involving a rediscovery of the senses. This work proved crucial
to understand the museum’s mission and the tools it operates with. The
people in the community are involved in the processes leading to the
identification and heritage-making of the material and immaterial goods
which make up the cultural broth. Rather than being a “resource”, they
become “agents” of museological action.
The museum acquires new communication/action dimensions, it
expands. Thus the collector is collective and the decision to turn objects
into heritage is shared, discussed from the start. When they return to
people’s homes, to the families, the objects are no longer the same. They
return because the museum’s goal is not to hoard “voiceless” objects in
reserve, but rather to give them new life, new cultural uses within the
very community, creating networks and complicities around the idea of
heritage and the structuring value of memory.

[Varinos, us? How to turn a feeling into a museum…]
“The object only has existence in the gesture that renders it technically
effective”( A . Leroi – Gourhan)
What, then, were these objects “offered” in exhibition? What gestures,
or to be more exact what gestualities render them significant? What
narratives do they refer us to? What subtleties give them emotion? How
does one turn feeling into a museum… that is the question.
The challenge was to generate knowledge and raise disquiet regarding
an identity category – “varinos”, indelible mark in the humanscape of
Setubal, apparently crystallized in a historic alley. Now, taking as ballast
the meticulous fieldwork carried out by Marta Ferreira and Ricardo
Lousa, senior undergraduates in Anthropology of the New University of
Lisbon, doing an academic internship at the Michel Giacometti Labour
Museum, we sought to transport to museographic language one of the
more interesting aspects of this study: “a varino feeling”, somewhat diffuse,
hard to define, worn out by time, which some people from different
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generations tell us about, people related to families of murtoseira origin
who migrated to Setúbal in the mid 19th century, looking for work in
fishing and in fish preserves.
This identity category, so often patented in a quaint “postcard” requires
definition. It requires questions for which we seldom find answers in the
words spoken. Today, when we ask our informants what is and how we
can distinguish a varino, they refer to space/time coordinates – someone
who lives somewhere between Fontainhas and Bairro Santos, who has
ancestors in Murtosa, who lived in a certain way, according to certain
principles… which today are very difficult to identify, almost impossible
to materialize expographically.
The problem is that times have changed, and the idealized notion of the
“postcard” fisherman, on a chequered shirt and cap, has also changed.
Without these external signs, it is crucial to ask what self-representation
do the younger representatives of this so-called “varino” identity have,
what image do people from Setúbal, in general, have of the acclaimed
Setubal fisherman of Murtosa origin. One even asked, by way of
provocation – would it be a motive of ethnographic interest, photographic
pretext, tourist banner or heritage topic, to have a fisherman who sails the
river by morning and surfs the internet in the evening? Does someone
apparently indistinct, who wears Lois jeans, a Lacoste polo shirt and
Ray Ban sunglasses fit our imaginary picture of the fisherman? Which
cartography of the mind does this man fit? In which human landscape
do we imagine him? What future do we predict for him? And what about
him, how does he feel in these ambiguous times?
This character, paradigm of many others, is not fiction, he has a real
existence in the local sea community, summarized in the life story of the
youngest link in one of the five “varino” families we studied.
By imposition of the times, by social mimesis, in response to new needs
and functionalities of modern life, this fisherman of a new kind has cast
off stereotypes, definitely lost his outside signs of exoticism, dictated by
clothes, speech and way of being. He inhabits another space in the city
and in the imaginary world; therefore it is within himself that we must go
to discover that “varino feeling” “which surfaces when he talks to us about
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his childhood in the neighbourhood, about the bands of boys who roamed
the city on foot, about the time spent fishing with his father, about the
ritualization of customs, about playing cards in bars. This is someone who
feels he is an offspring of the contemporary world, member of the global
community, but aware and certain of a particular origin which exalts him
and anchors him to a striking past. He spoke to us from the standpoint of his
thirty five years of age, of the tremendous will to leave everything behind
(at present he is towboat captain) and follow in his father’s footsteps, invest
in the old family boat, a vessel called “Alice dos Santos”, the name of his
grandmother, and sail away, across the sea, catching octopus, squid, sole,
etc., following in the family’s tradition, without giving up the company
of the modern laptop which throws him into the fast waves of the world
when the river waters are more stagnant and the fish insist on hiding.
So, let us come back to the disquiet: how to turn a feeling into a museum...,
in this case “a varino feeling”. We decided to ask each family to choose an
object which was meaningful to the varino inheritance, with a view to
presenting five objects with “story”. A problem arose – men and women
do not converge in this choice. Therefore, we changed the rules and
agreed to display two objects per family, one chosen by the men and the
other chosen by the women. Also, each family took from the album the
more significant photographs for us to exhibit in the museum. All the
labels/captions were made with the participation of our interlocutors
and in their way of telling. But some, especially older people, could not
read... so, to allow visual access, we filmed what they told us about their
respective objects, the associated meanings and gestualities. It was then
very interesting to find what words do not always explain. Exemplifying
by a gesture the use of a simple merino shawl, with silk fringes, kept for
over ninety years in one of the oldest families shows us that this shawl
takes on different ways of wrapping the body, depending on the occasion
and the mood. A subtle symbolic language, probably an element of the
varino identity (to be confirmed in compared studies), acknowledged
among the community’s women, passed from generation to generation,
in an almost mute seeing/doing which becomes engrained. A singular
memory, set in the gestures: - “the shawl for everyday life”, laid on the
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body without artifice; “the shawl for festivity”, cheerful, falling from the
shoulders; “the shawl for mass” and “the shawl for feeling” which out of
respect or mourning, covers the head and comforts the pain.
The objects in this exhibition were presented as fragments of a family
“reliquary”, a pretext to spin tales, sketches of a “varino feeling” which is
being transformed.
Another attempt, another case we submit here as example of a project in
this area is that of exhibition “13”, which was the public presentation and
discussion of goals and methodologies of the Centre of Memories, in this
case based on the photographs of the Américo Ribeiro Municipal Archive
which, just like the Michel Giacometti Labour Museum, integrates the
Museum Division of the Setubal Municipality.

13 Photographs, 13 Stories, 13 Films

“No one is equal to no one. Every human being is a strange singularity.”
Carlos Drummond de Andrade
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The photographs were the wick that set memory on fire. It could have
been a hundred or half a dozen, but since everything has a beginning, we
decided to go with 13, ward off the belief in misfortune, cause a shudder,
register the coming together of the moment captured in the image and the
unstable, conflicting images that memory keeps building and re-building
within a certain time, referred to a certain space; to hear of mismatches
(black spots in History), unveil suffering, create complicities, acknowledge
the work and the struggles that set the difference, smile at the hesitations,
the mishaps and the “things forgotten” which memory weaves; play on
the metaphor of the number the ambiguity of the senses that cross the
image (also the joys and their celebrations), capture in the uniqueness
of each point of view the strange singularity which every human being
is. This project catalyses the surprise, individual or collective, that lies
on the discovery of a city never seen before from certain points of view.
This is all about creating a new and sophisticated cartography of heritage
with partners and volunteers, a cartography that is subjective, plural and
diversified, reconstructed from the people and their worlds. What is
presented here is an infinitesimal part of what we have collected, but the
example remains, the synthesis, the pretext for the creation of a centre of
memories that will methodically record what lies beyond the obvious.
What makes us singular, strangely different, among equals.
This project is in progress. The exhibition has become a travelling
exhibition, moving to formal and informal exhibition venues, such as
bars, schools, municipal spaces, associations, among others.
The materials that resulted from the ongoing collection have been
increasing the database on immaterial heritage and Social Memory, and
constitute a strong incentive to studies in this area. The partnerships
and protocols we have signed with state and private universities, such
as Lisbon’s Faculty of Fine Arts and IADE – Institute of Visual Arts,
Design and Marketing, have allowed us to combine theory and practice,
creating very active inter-generational networks for heritage prospection
and inventory. At the same table, we gather people with different skills,
different life experiences, different perspectives on the social “uses” of
this community property.
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Accessible document collection
The starting point for this project involving the collection and register
of oral memories was the Américo Ribeiro’s photographs, a municipal
archive which is part of Setubal’s cultural and artistic heritage.
So that we could achieve this synthesis, presented as an exhibition and
a film, long and intense background work was necessary, starting in
October 2007 and still in progress. So far 398 images have been processed,
of which 94 regard Vitória Futebol Clube; 196, the city and its people; 27,
the fish preserve factories and 81, the Flower Battle, among other festivals
and rituals. In this path, life stories and memories have been collected,
affections have been created and knowledge has been generated.
Interpersonal networks were established involving the museums and the
different groups in the community, contributing to lessening social and
intellectual barriers which still today prevent some people from entering
museums and having access to cultural and heritage goods which belong
to all of us. With this project we aimed at bringing closer the community,
the museums, the elements of heritage, and we took advantage of the
unrepeatable opportunity to resort to informants who experienced
certain events photographed by Américo Ribeiro, turning them into
narrators of their own history.
Promoting the knowledge and life experiences of the community
members, organized as documents accessible to the publics and the
researchers, has allowed us to add to the museological spaces another
research dimension, based on listening and on the commitment with the
citizens, humanizing the range of services offered by museums as well as
the contents of the immaterial heritage.
This kind of work enhances (brings to the fore) the elderly, a fact which
adds immense value to the whole community and to themselves. These
people, most of whom pensioners, may give precious time to research.
The question lies in identifying interests and needs, discussing objectives
and their respective work methodologies. It is a labour that entails a
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routine, in this specific case, weekly sessions, on Tuesday morning.
The volunteers, with staff of the Américo Ribeiro photographic archive
and of the museum, view and comment previously selected old photos
related to the city, the changes in the urban landscape, the crafts, the
festivities, the houses, the streets, among other elements. These allow
us to reconstruct ways of life, value systems and representations which
configure episodes or events that marked the lives of the people and the
city. This precious (meticulous) work has allowed us to create an extensive
database, featuring hundreds of entries, extended captions of the photos
which are also a gallery of localized visual narratives. Mental places that
remain registered (on file) in writing and image, for future memory, to
the happiness of their co-authors. The wish to be accurate and the joy
in corresponding is such that these community researchers organize
themselves into small cafe meeting groups, or in associations to clarify
doubts and review the subjects, even if that entails spending hours on end
at the Municipal Library and/or in the Archives, confirming dates and
confronting conclusions – this is also therapeutic work, it is like going
back to school, it is being alive.

Photo processing carried out by Bruno Ferro, photography technician,
and Maria José Madureira, volunteer at the Américo Ribeiro Archive.
Another area which we consider to be of crucial importance is related to
the memories of resistance, paths and byways that many local families
were forced to take to face the dictatorship regime. This is sensitive
work, of an intense political nature, which requires thorough research
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and respectful listening. Part of these memories, already addressed in
the “13” exhibition mentioned above, are being collected and organized
for future memory. They are somehow an exorcism of one part of our
History which insists on remaining enclosed in illusory pacification.
These are hard memories, but also heroic memories, which deserve telling
and re-telling, from various points of view. The reports collected are
individualized syntheses of this country’s history, bitterly lived by families
in this community, which flow into the immense sea of peoples’ fight for
freedom and human rights, which cannot, must not, be suspended in a
sort of silent limbo, captive of fear.
Cartografias da Memória [Cartographies of Memory] gave its name
to an Intercultural Afternoon held in November 2009, at the Labour
Museum in Setubal, with a view to discussing some anchor projects in
Portugal, Spain and Brazil, which take Immaterial Heritage and Social
Memory as the structuring axis of museological activity. This name
refers to the imperative need to map the places, the institutions and the
images that anchor the memories and give them ballast. This also served
to discuss methodologies used to collect, organize and disseminate life
stories which are living examples of resistance. This event, which had
the participation of museologists and heritage technical experts from
Portugal and abroad was a joint initiative of the Museum and Associação
Abril, and included the presence of “Memória Media” [Media Memory],
an exemplary virtual platform of projects and studies on orality, culture,
memory and identities, available at http://www.memoriamedia.net/
This project was supported by IELT, Instituto de Línguas e Literaturas
Tradicionais [Institute of Traditional Languages and Literatures], of the
New University of Lisbon.
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Our Lady of the Rosary of Tróia
A devotional Festivity
Another project we have been developing for about six years is the study
of the Festivity of Our Lady of the Rosary of Tróia [Nossa Senhora do
Rosário de Tróia], one of the few sea processions in Portugal. This summer
festivity, which takes place in August, marks the annual cycle of fishing.
The Tróia Festivity is the reference celebration for the Setúbal varino
community, very closely bond to the Museum and the neighbourhood
around it. The building where the Museum is located is itself an old fish
preserve factory and symbolizes what physically remains of this industry.
The memories and witness accounts collected throughout these years
refer back to the system of representations, rites and beliefs which form
the identity matrix of the community and the basis for the museological
work, its “Caderno de campo virtual” [Virtual Field-Log].

For future memory. Festivity of The image of Our Lady of the
Our Lady of the Rosary of Tróia, Rosary of Tróia being placed
sea procession, August 2007
on the boat which will carry it
to the other bank, August 2007,
the year the Museum received its
audiovisual recording equipment
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Throughout these years of fieldwork, we have progressed in the means of
recording and in the scope of the research itself. In the first year, we left
for the terrain as observers, free from any type of record-keeping; the goal
was merely to be with the people, to participate in the most elementary
tasks of the festivity, following the organizing committee and keeping
up with their pace. It was a year of bonding and silent (ceremonious)
listening. In the subsequent years, from 2006 to 2009, after various work
sessions and meetings held at the museum with sea-related families from
Setúbal and Murtosa, we started collecting life stories and we filmed,
at different stages, about 17 hours of sequences and episodes regarding
the processes of establishing the festivity, its successive adaptations, the
reactions and negotiations with the promoters of the tourist complex
Troia Resort. Besides corresponding to the imperative need to document
and discuss these processes, we sought to include the players in the action,
implicating the whole community in the organization of exhibitions, in
information gathering and in the cooperation projects between families
which had been estranged, in some cases for almost a century. There
are many uncles, cousins, brothers-in-law, among others, who had lost
track of one another. This path towards reconnecting is very strong. The
festivity has been rejuvenated. In summer, in August, it is in the festivity
that many of the families that have relatives in the United States, namely
in New Bedford, meet. The space time relation, the social usages of this
celebration, its continuity and/or adaptation to new models, this is one of
the challenges of this study. With the video material recorded, two films
were made (two visual documents) which are references for this work,
and they are viewed at the museum at different times, in pre-defined
contexts and also in family reunions since the festivity committee has
copies which it uses in these circumstances.
This work, which is under way at present, is far from being finished
although throughout the years it has been marked by various moments
of exhibition and reflection, always with the participation of members
of the community, students, photographers (namely Sérgio Jacques),
journalists, researchers on the theme of sea-related festivities along the
Portuguese coast and sea processions.
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The festivity of Our Lady of the Rosary of Tróia is one of the anchor
projects of the Centre of Memories and an extraordinary study reservoir.

Vitória Futebol Clube 100 years _ the first of the Republic
At present the Centre of Memories is working on a research project on
Vitória Futebol Clube, iconic institution in the city,
which celebrates this year its hundredth anniversary. This is a club which
started in 1910, on 20 November, in the wake of the republican movement.
In this specific case, we again worked on the very rich collection of
photographs of the Américo Ribeiro Municipal Archive, in cooperation
with a group of volunteers, themselves former leaders of the VFC.

Maria Miguel Cardoso, anthropologist of the Michel Giacometti
Labour Museum team, key element in this project of the Centre of
Memories, at the head-office of Vitória Futebol Clube, comparing
in loco elements observed with the witness accounts of the volunteers
Rogério Carvalho (right) and Raúl Gamito, former leaders of this
hundred-year-old Club.
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“100 years, 100 photos” was the motto for this work which started about a
year and a half ago, a continuous and persistent challenge of looking at the
various angles of the images and the episodes the memory has recorded
far beyond the photographic time and the apparent four-lined visual
limit of the photograph itself. The repertoire of meticulously recorded
stories, under the supervision of anthropologist Maria Miguel Cardoso,
became the raw material for the exhibition intitled “Vitória de Setúbal
100 - O Primeiro da República” [Vitória de Setúbal 100 – The First of
the Republic], which could be visited at the Santiago fair in Setúbal in the
summer.

The team: networks, complicities and combinations
The team of the Centre of Memories of the Michel Giacometti Labour
Museum joins forces with other areas of the museum, namely with
the Documentation Centre, which handles and provides the visual
documents; the exhibitions and publications area and the educational
service.
From this fieldwork, informal partnerships have been formed with
local associations, the social centre, the parish, and protocols have been
signed with universities, institutes and other museums, in Portugal and
abroad. Example of this is the protocol we have just signed with the Sibiu
Museum in Romania, equally interested in the study of memories and
identities, with well-known work of an anthropological nature, which
in some aspects is convergent with the work carried out by the Michel
Giacometti Labour Museum.

The social and political dimension of Memory and Heritage
The change in paradigm regarding the notion of memory and the social
uses of heritage happens not so much due to the distinction, which in our
opinion is merely operational, between material and immaterial heritage,
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but especially through the growing awareness that it is society’s duty to
take as heritage referential the people and their bonds to memory and to
identity.
Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses, one of the most respected voices
in the field of social history and cultural heritage, guest speaker at the
opening conference of the 6th National Seminar of the Centre of Memory
of Unicamp, Campinas (State University), in 2009, stated that the field
of cultural values cannot be considered a map with clear borders, secure
paths and precise destination points. As he recalled “We find ourselves
before an arena of confrontation, an eminently political field, in the sense
of shared management, where there is debate, consensus, dissent and
conflict.”
Cited at
http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2009/10/15/ulpianomeneses-atenta-para-mudanca-do-papel-do-estado-na-preservacaodo-patri In truth, there are no innocuous heritage nor unidirectional
“stories”; this whole field of social memory and immaterial heritage is fluid
and decidedly polysemic, for the most part conflicting. For this reason it
makes sense to work the notion of heritage in networks and using several
voices, in a logic of permanent construction, where antitheses spring out,
for it is there that the vitality of the system lies, as well as its creative core.
How many “cities” are there in the city?
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Sepúlveda dos Santos, 2002 - ULHT

Equipments used to capture and process the images:
1 Sony DCR-VX 2100 Semi-professional video camera
1 Pentax K10D camera2 IMAC 1TB / MacOSX 10.5.8.
This project, sponsored by the Setubal Municipality, was supported
by Rede Portuguesa de Museus [Portuguese Museum Network] in the
purchase of film and photography equipment, and by the company
“Engel &Võlkers “, which provided the required computer and software
(final cut)
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Japan ecomuseums: Global models for concrete realities

Óscar Navajas Corral

Japanese ecomuseums. Applying ecomuseology
The first Japanese experiences around the conception of a museum
without walls and based in the symbiosis of the scenery and the recovery
of a cultural heritage can be found out in the open-air museums which
were developed in the 50’s.
In many of them it is intended to keep the building in use, as well as
the place where they are located. Maybe we can mention the words of
Rivière (1973 in Diallo, 1986: 43-44), whom after his experience with
Scandinavian open-air museums defined this typology as une collection
d’éléments d’archiquecture traditionnelle rurale principalement, transférés
dans un parc avec leurs équipements domestiques, agricoles, artisanaux,
etc., ou garnis d’équipament équivalents, dotés de cas échéant d’un
minimum d’environnement. a ces ensembles de micro-unités écologiques, le
musée de plein air ajoute un ou plusieurs bâtiments conservés surplaces, ou
construits au dessin, dans les quels son exposés collections complémentaires,
en permanence ou temporairement : mobiliers, objets d’art populaire,
costumes, etc.
In the North of Osaka, close to Shin-Osaka, it is located the first openair Museum of Japan, Open-air Museum of old Japanese Farm Houses1,
created in 1956.
1

http://www.occh.or.jp/minka/
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This museum is made up of 12 houses and buildings of traditional use
such as granaries and mills, excellent both for its good preservation
and its active use for the visitors, the Hida-Shirakawago, declared world
heritage in 1995. A first approach to keep a traditional heritage that was
threatened by the industrialization of the post-war period might be
considered.
This museum would be followed by others, such as the Nihon Minkaen
Japan Open-Air Folk House Museum in the suburbs of Tokyo, opened
in 1965, this museum is characterized by its rigor in the recovery and
preservation of the traditional architecture as well as the work made by
the museum stuff and museum volunteers regarding the effort in order to
keep the houses alive during the open hours2.
The experiences of Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum3 (1993)
with 30 unique buildings of Japan from the XVII to the beginning of
the XX are also interesting; The Sankeien Garden Open-air Museum4,
an open-air museum characterized by the natural heritage and the static
relation between culture and nature; or the Hokkaido Historical Village,
in Sapporo5, opened in 1983, and, unlike other museums is organized
by the different habitats existing in the North part of the country:
mountain, farm, city intended to simulate a particular way of life. This
fact emphasizes the sense of utility of the recovered and preserved
architectures with linked to the recreation of the environments.
However, these open-air museums cannot be strictly considered the
beginning of the ecomuseology as occurs in other places of Europe,
basically in France and Scandinavian countries. Regarding Japan, they
are an achievement of emergency political decisions in order to preserve
a heritage at risk of being destroyed after the II World War.
2

In these facilities the visitor can participate in the process of making

tea, whose leaves grow in the proximities, they can join the tea ceremony, the can
learn about bamboos, cloth dying or watch a Kabuki play
3

www.tatemonoen.jp

4

http://homepage3.nifty.com/plantsandjapan/page062.html

5

http://www.kaitaku.or.jp/info/info.htm
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The history of the Japanese ecomuseums can be divided in three different
periods (Ohara, 2006; Davis, 2007):
1. The first time the ecomuseums in Japan are considered as such
is in 1960’s thank you to Professor Tsurata (1974) who introduced
the word ecomuseum in Japan alter his participation in the General
Conference of the International Council of Museums (ICOM) in 1974,
organized under the theme The Museum and the Modern World, hold
in Copenhagen (Denmark). This first approach to the ecomuseums
responded to certain environmental worry related with natural and
cultural ecomuseal foundations already initiated in other parts of the
world.
2. In the 1980’s the word ecomuseum was re-introduced as an alternative
to the traditional museum for the developing local areas. This new
point of view towards the ecomuseum key happens as the same time as
the economic bubble. In those years the government was establishing
economical projects in order to develop rural areas. A growing in the
construction of museums starts with a touristic perspective; however,
it will end up in an economical burden for the civil governments which
had already serious difficulties to maintain them. In addition, it must
be pointed out the beginning of ecomuseal experiences that in those
years the state was going through a period of decentralization where
the prefectures and towns were having more and more autonomy
in making decisions about their local development policies. Many
municipalities would were interested in ecomuseums as a way of
preserving their territory, recover the heritage and the cultural identity
without the need of creating facilities (Ohara, 2006: 1-2)6.
6

This is the time when Juzo Arai will begin this new theoretical-practical

version of the Japanese ecomuseums. His contribution will not only contribute
to the ecomuseal model and its philosophy and characteristics but also it will
establish the figure of the ecomuseum in Japan with the creation of the Japan
Eomuseological Society (JECOMS) founded on March 26th, 1995. The JECOMS
is an association with 250 members approximately who share the principles of
the ecomuseology.
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Some of the experiences born in those years are the Asahi-machi
ecomuseum, created in 19897 and officially established as ecomuseum
in 1991 in the prefecture of Yamagata or the community museum of
Hirano-cho near Osaka.
Although the fact that the open-air ecomuseum are not the foundations
of the future Japanese ecomuseums has been mentioned, they establish
some characteristics for the future ecomuseal institutions: new
state concerns regarding the heritage preservation; developing of a
environmental concern towards the sustainable development, concern
for the education, the museography and the heritage interpretation,
and an open mind about new generations of professionals working in
new types of museums different to the traditional ones.
3. The third key moment in the construction of the Japanese
ecomuseology would come in the 1990’s when the society and the
Japanese government policies change towards the environmental
sustainability and the development of communities, been greatly
influenced by the international environmental movements which will
have the Environment and Development United Nations Conference
of Rio de Janeiro in 1992, as frame of action.
This conference suggested parameters closed to the ecomuseal philosophy
of promoting the respect and preservation of natural environments
and the development of their communities from a wide point of view
of sustainability. In Japan was exemplified in the creation of centers for
interpretation and learning in the areas of environmental preservation
7

It might be mentioned the article written by George F. MacDonald in

the magazine Museum in 1987, where he analysed the situation of the museums
in the world and he started describing Asia, and analysing Japan in detail. The
industrialization process had deteriorated the environment and the traditional
heritage. The new policies had to develop paying attention to this situation,
reason why MacDonald said (1987: 209) that Japan was having more than one
hundred open-air museums. Places to recover the architecture but also the
education and the cultural identity of the Japanese society.

Óscar Navajas Corral

225

named “ecomuseums” (Ohara, 2006: 2). Following this, in 1998 the
Japanese Ministry of Agriculture, Forestry y Fisheries created the figure
of the “Rural Environmental Museums”8, whose basis belong to the idea
of agreeing to the local stories, culture and traditions; the creating of
spaces and facilities, spread around the main facility must be connected
by paths; promoting the active participation of the local population
having them conscious and getting them involved in the scenery and the
activities; and the local governments or mixed enterprises will take care
of an intended sustainable and effective management.
These characteristics could be the prototype for the creation of and
ecomuseum, however, a more carefully look can tell us that the policies of
this system are central policies and they come from a vertical structure,
opposite to the horizontal democratic situation where the ecomuseums
are based in theory. However, following Professor Ohara, these initiatives
are the beginning of a ecomuseal policy in Japan.
Nowadays the Japanese ecomuseums and the ecomuseology in general
are establishing as well as the definition of a common model of work. La
JECOMS, whose center is the National University of Yokohama, under
the supervision of Professor Kazuoki Ohara, from the Department of
Architecture, is focusing its efforts towards an approach to the museology
as a discipline that can be a symbiosis of the technical and human sciences
in the theory and practice of the ecomuseal experiences that are being
developed in Japan.
In the map of the Japanese ecomuseums introduced in 2002 (Davis 2004:
9) the different experiences were both in rural and urban areas. These
locations were in Tamagawa; the Kounotori Ecomuseum; Asian Live
Ecomuseum; the Osaka neighbourhood, Hirano-cho; the Asahi-machi
Ecomuseum and the Ecomuseum of the Miura Peninsula. Nowadays the
Japanese ecomuseums are over one hundred and they keep an structure
of located ecomuseums both in urban and rural locations.

8

Mentioned by Ohara (2006: 2) as DEN-EN KUKAN HAKUBUTUKAN

in Japanese.

226

Cadernos de Sociomuseologia Volume VI

The ecomuseology in Japan has been able to develop due to reassert of
the communities identity, which have seen in the ecomuseums a way
of participate in their own future by recovering their traditions and
developing policies for their future (Ohara, 2006: 3-4).

The reality. Description of the japanese ecomuseums
In this part a brief description of the ecomuseums visited in situ and later
on analyzed will be hold
Kawasaki. Kawasaki is a city located in the East part of Tokyo Bay,
close to the estuary of Tama River, in Kanagawa Prefecture. Nowadays
Kawasaki is a post-industrial city which supplies Tokyo with labor and
which has over a million and a half of population.
Among the extended city, the Tama River and its shore make a natural lung
for the city and its inhabitants. The river has been an economic resource
but also a social and cultural resource for the citizens’ life. The economical
changes and the diversion of the commercial attention over the river have
promoted that the administration establish its social policy in it. Thus,
regarding the citizens’ participation there are three institutions which
work under the preservation of the traditions and cultural identities, and
at the same time, they collaborate actively with the population. The first
one is the Nihon Minkaen Japan Open-Air Folk House Museum in Ikuta
Park. The second one is the Tamagawa Ecomuseum9, in the Tama-ku area
and it is a response to the social needs of this river shore. And the third
one is the Kawasaki Industrial Town Museum10 located in Kawasaki-ku,
in the administrative area of Kawasaki.
Both the Tamagawa ecomuseum and the Kawasaki ecomuseum are urban
models of ecomuseums with an administrative center from where there
are created different experiences and satellite spaces as initiatives for the
population’s concern (Ohara, 2008): cleaning and collecting waste from
9

http://www.seseragikan.com/ivetokiroku/clean-up1004/index.html

10

http://www.city.kawasaki.jp/index_e.htm
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its shore, organizing workshops on environmental concern, popular
parties and events both traditional and contemporaneous, etc.
These ecomuseums which were born in the beginning of 2000 try to
bring together and in a democratic way the social call, the industrial
and economical factors and the civil power of the city. With the support
of the enterprises, the government support and the effort of the social
associations, the ecomuseums have developed several campaigns
counting on the citizens’ participation. The idea is the preservation of the
natural and cultural heritage (tangible and intangible) that contributes
to the development of the community by integrating both the rural and
urban sides. This idea of using the concept of ecomuseum tries to recover
a holistic area and to get the democratic and social participation as a way
of development and learning.
Hirano-cho ecomuseum. It is one of the earliest and most emblematic
ecomuseal initiatives in Japan. Hirano-ku is a neighbourhood in the
Southeast of Osaka with an unusual history inside the history of Osaka
and the history of Japan. It is characterized by an autarchy which gave this
neighbourhood a kind of independence from the feudalism to nowadays.
The idiosyncrasy of its inhabitants shows a personality somehow unusual
compared to the stereotype of the Japanese population; an affable and
empathetic community. The main idea to stimulate this neighbourhood
started in 1990’s following a local movement of the inhabitants supported
and coordinated by Ryonin Kawaguchi, the priest of the Buddhist temple
of Senkouji, (Davis, 2007). In 1993 it was established as ecomuseum
or as an alive museum for the development of the community. The
project included the recovery of the neighbourhood through the
citizen’s intervention, their identity and the renovation of the urban
space. The emblematic buildings have been recovered and restored, the
personal movable properties have been recovered, the urban facilities
have been equipped, and the social, cultural and economical activities
have been promoted. Many of the objects that are part of the identity
of the inhabitants are located in small museums or small establishments
(satellites) where the economical activity keeps its rhythm, however they
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include properties related to the history of that place.
Although Hirano appears as “Hirano Machigurumi Museum” in the
touristic map of Osaka and there is a marked route that can be visited
it is not a touristic place. However, the interesting point is to appreciate
that this “related places” not only have an exposure role but the way they
are located, the places themselves and even the facilities stimulates the
relation with the people and the environment, they involve the visitor.
The main and original idea is the sense of community and involvement
of all the inhabitants. The visit to Hirano turns out to be a discovery
of small identities that become the pieces of a puzzle that is the whole
neighbourhood. It is intended to move for a “tourist-visitor” to a “touristvisitor-participant”.
Hirano includes a model of ecomuseal decentralization where the
neuralgic centre do not follow the policies of intervention but it
implements a model of interaction where the facilities complement each
other by building a net of relations where the idea of ecomuseum is the
one that connects the ideal of work (Davis, 2004: 97-101; Corsane, 2006:
116; Ohara, 2008: 45).
Toyo-oka Oriental White Store Ecomuseum11. The history of this
ecomuseum begins in 1955 when the Association for the Preservation of
the White Oriental Stork starts to mobilize together with the government
and the local populations in order to preserve this species.
The ecomuseum is located in the town of Toyooka, in the prefecture of
Hyogo, a place that is protected since 1919, when the government created
the law for the protection of the natural areas under the name of National
Natural Monuments. This law has let the Hyogo Prefecture, and specially
Toyooka, take benefit from the government support, which has also let
the development of a long term project based of scientific research of the
natural habitat and the co-existence of the local environment of humans
and nature.
The awareness of the population has been one of the priorities of Toyooka
11

http://www3.city.toyooka.lg.jp/Kounotori/index.htm
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and the Center for the Preservation in the last years. It is intended to
expand a new style of life and economy for the whole area. To achieve it
different projects have been developed, such as the “White Store Friendly
Farming Method”, created to make the population aware of the rice as an
economical source for the area and the domestic tourism of the area. In
this effort the new environmental mentality has been essential in the last
years.
It must be pointed out from this project how the organization has become
little by little vertical12 and how the natural species preserved as the
symbol of a whole city and area has made the population been involved
in their own social, cultural and economical development (Cerny, 2006).
In terms of ecomuseology, this ecomuseum would be a centralized model
where a main site is the visible focus which centralizes the essential theme
of the ecomuseum and the area would be completed with other satellite
sites.
Miyagawa Ecomuseum (Ise, Mie prefectura)13. The ecomuseum of
Mayagawa can be found in the prefecture of Mie, in the South of Kyoto. It
is an place with both a seaside area and mountains with thick forests. The
center is the city of Ise, a city located in the confluence of the Miyagawa
River with the coast, around 200 kilometres from Osaka.

12

The prefecture of Hyogo in located right in the centre. The National

government is the one which supplies the economical support, however the
prefecture and the city of Toyooda are in charge of hiring professionals
13

http://miyarune.cool.ne.jp/
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This strategic location as well as the environment makes the place ideal
fro the development of touristic activities14.
The ecomuseum is another facility of this environment located in Taiki,
inside a Natural Park. It belongs to the prefecture but it has completely
autonomy of action over the place. The building where it is placed is an
old elementary school. It includes several rooms for the interpretation
of the environment and some offices from where the activities are
centralized. This site is also used as an information office for the visitors
(routes, heritage, etc.), despite of the fact that there is a great variety of
activities to spread and make the population aware.
The ecomuseum is conceived as an alive museum, which involves the
population of the community. Thus the historical development of the social
environment, the nature, the culture, the heritage and the local industries
is explained through the development of the community aiming to show
an active museum. In this way, the ecomuseum is a mixture between the
civil power and the community. The area of Miyagawa is well known not
only for the touristic industry but also for being the third most important
area in the production of Japanese tea, for its wood industry and its rice
fields.
Chigasaki-Hiratsuka Ecomuseum. These two cities are located in the
prefecture of Kanawaga, 30 km. away of its main city, Yokohama. They
are two industrial cities developed due to the amount of factories and as
the residence of many people working in Yokohama and Tokyo. It does
not have an important heritage although close it can be found Kamakura
14

The area of Miyagawa owns a rich cultural Heritage characterized by

the temple of Jingu, a pilgrim place in New Year; the natural protected heritage
in the West area of Miyagawa Village is a National Park, as well as the area in the
South of Ise )National Park of Yoshimo Kumano and National Park of Iseshima),
whereas the centre is a Natural Park which belongs to Mie Prefecture (Natural
Park of the Iseshima Gorge) It has also seaside resources both in its use as a
commercial port and as a beah and leisure centre. These resources have let the
creation of several facilities which promote the natural resources and the sidesea,
such as the Spanish Tematic Park.
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and Hase, two cities known by their famous religious heritage. These
two places, on the other hand, belong to the Ecomuseum of the Miura
Peninsula.
Among towers of buildings and factories there are heritage places, parks
or museums, such as the one in the city or the museum of modern art,
with temporary exhibitions and rooms that can be used by any citizen
(public gallery). Both cities area also coastal and they take advantage of
the sea and the beach, although Chigasaki works more with its seaside
resources by promoting the surf.
It cannot be said that they have a settled ecomuseum, however, they have
working groups which plan their activities like an ecomuseum. The city
of Chigasaki itself is located inside the net of JECOMS. It truly shows
a model of community development similar to other city close by, for
example Kawasaki. In these places the tourism cannot be the tool for the
economical development; they are located close to bigger touristic sites
(star heritage). Chigasaki y Hiratsuka, in addition to Yokohama and the
capital have their main competitors in places like Hase, mentioned before,
and Hakone, an typical place for the Japanese tourism in the western side.
The policies of development are focused towards the use of the heritage
as a benefit for the community’s identity and to improve the quality of life
on their inhabitants in a social and cultural sense.
The idea of work in both cities using the independent working groups,
moves away from the centralized models of ecomuseums with an
administrative base and close to a model of heritage research and social
development as the one observed in the Miura Peninsula. It is intended to
establish an interconnected working net from which community policies
and the sustainability of these places might be developed.
Toya Ecomuseum15. The area of Toya is a place with volcanic activity until
quiet recently. The last eruption dates from 2000 leaving material damage
and two new natural resources, a crater and a vent that are still expelling
gas. This fact makes Toya have a special idiosyncrasy among
15

http://www.town.sobetsu.hokkaido.jp/eco/english/index.html
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their inhabitants who live together with this natural peculiarity. The
efforts of the regional and state governments address to preserve this area
without damaging the way of life of the communities living there and to
educate the visitors on the importance of the place.
In addition, Toya is one of the favourite national touristic places, both for
the practice of sky and other winter sports and for its lake in the fall. The
tourism is greatly developed in this area. This was thought as dangerous
for an area with such characteristics. Thus the ecomuseum was created
following this compromise of awareness and economical and ecological
sustainability16.
The ecomuseum was created in 2008 with the existence centro: Nicho no
Eki Sobetsu Information Center, which is the place where all the actions
are centralized and where the visitors get information for the excursions.
In 2009 another administrative figure come to strengthen this policy: The
UNESCO creates the Geopark, defined as a natural park where you can
learn firsthand about “the changing World of Our Mother Earth”.
Following Hiroyuki Obi, one of the managers of the ecomuseum, the
purpose of the ecomuseum is addressed to the preservation and awareness
of this National Park rather than becoming an ecomuseal system. The
local population uses the ecomuseum as a touristic resource and not so
much as a way of expressing its memory.
Asahi-machi Ecomuseum17. The ecomuseum of Asahi was one of the first
ones taking the initiative of working in the ecomuseal system in 19881989 and establishing as an ecomuseum in 1991. Following one of its
initiators, Mr. Noshiwaza, the different steps for the establishment of the
ecomuseum were as follows:
16

According to the prospectus the ecomuseum Lake Toya area is an

ecomsueum is a new type of natural museum” with resident participation an
integrated exhibition hall comprising the natural environment, forests, streets and
ruins of local communities. Places of interests are categorized according to theme
at the Lake Toya Area Ecomuseum, where visitors can learn about the volcanoes,
history and culture of the area
17

http://asahi-ecom.jp/
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The ecomuseology started 35 years ago from a small society of people
interested in the environmental education, Naturalist Group, aiming
to make the population aware of the importance of the territory and its
development. They thought the philosophy of ecomuseums could fulfil
this purpose.
The ecomuseum plays the role of advisor and promoter of activities such
as the development of Footpath, as well as natural and cultural resources,
such us the recovery of the material and immaterial, activity where the
population takes part to get them involved in the aware and education,
and a star heritage, the Earth Temple built in 1990. The temple was
paid by the inhabitants. A plaque in a rock let us see the name of every
person who contributed to this construction and how much they paid.
This is a very important symbol of citizen’s union and involvement. A
little path inside the forest holds different monuments related with the
nature: wood, fire, land, metal and water. In this last one, the water is the
element used to wash one’s hands before prying. The temple is a metal
sheet which reflects the sky and from where the moon can be seen in
clear nights. Under the temple there is an empty space full of earthenware
pots in concordances with the nature and the people visiting the place.
Every year in July this temple is the place chosen for the community to
celebrate a festival where children wearing traditional customs dance
over the metal sheet.
Nowadays the ecomuseum is centralized in the office of the “core-center”
and it is a centralized ecomuseum with satellites. The “core-center” is a
bio-climatic building created around ten years ago which adopted the
name of ecomuseum “center”, although the real centralization is an
office (ecomuseum’s room) inside the building. This room shares the
building with diverse community services. A general library with an
area specialized in the history of the area; an educational department to
support both teachers and students, an auditorium, and several room
used for courses, activities or workshops,
Nowadays it is considered as an institution inside the territory (a non
governmental organization) which shares the development of the
place together with the production of wine, the apple industry and the
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winter touristic activities, such as sky. However the managers see the
ecomuseum as an entity for the citizens’ awareness. This is the real sense
of the ecomuseum of Asahi, created 30 years ago. It could seem that the
ecomuseum has become a bunch of satellites or touristic information
points both for guides and visitors. However, its real work is to keep
these places alive, relate them and take roots among the population. Te
ecomuseum does the most important work teaching the meaning of the
place. It is a way of knowing the environment. Integration is a key word
in this ecomuseum. The ecomuseum lives for the inhabitants and the
territory.
Oku-Aziza Ecomuseum18. The area of Oku has eighteen little villages with
a population of no more that 2000 people in total. 45% of the population
which lives in this mountainous area are retired from their jobs. The
birth-rate has gone down and most of the young population has moves
to bigger cities to get a job of study at university.
The project of this ecomuseum was born 30 years ago when this area
started to be claimed as a touristic place specially in spring and fall for
the climate and sceneries. Although the ecomuseal initiative had already
thought about this place from 1990’s, the main period is in 2002 when
the plan to build the ecomuseum is made, and 2006, once the project
starts. Two people will be essential in the project: Saga Songhai, current
secretary of JECOMS; and Genesis Yukawa, one of the educational
section members who introduced the idea of the ecomuseum in this area.
In the city of Mishima the public building which works as a center of
the ecomuseum can be found. A public place for the community. It
has a section which promotes the industry, an area of social wealth
fare, a bookstore, a room with the historical documents of this area,
the administration and another section for the education of adults and
children. The ecomuseal section, managed by Igarashi Yoshinobu, makes
the ecomuseal plan work. The main action is to be aware of the importance
of preserving the traditions as an identity and ecomonic resource for the
sustainability of the area.
18

www.town.mishima.fukushima.jp
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The main industries are related with tourism, Polonial Wood and
agriculture, although this last one is done by no more that 100 people
and as a way of self supply. The tourism is a source but it is seen somehow
distrustfully as a way of getting over the economical and identity crisis.
Everything starts with the local concern and the outside visitors.
The Asahi-Machi ecomuseum was a great influence for this place. The
both were built for similar reasons: environmental and cultural concern,
lost of population, new growing industries like tourism. This creates
needs in the population who tries to get back to their past in order to
built their future. The ecomuseum is used as an educational tool, as well
as to document and valuate the natural and cultural heritage.
Península Miura Ecomuseum. The Peninsula of Miura is located in the
Southeast part of Tokyo, with a length of 21 km. from North to South and
around 8 km. from East to West. It is surrounded by Sagami and Tokyo
Bay which promote the fishing industry similar to the Caribbean and
one of the only places for fishing tuna left over in Japan. In addition to
the fishing industry, the Peninsula of Miura is famous for its orography
where many hills with less than 300 meters make this geographical space
an area with natural green sites coexisting with urban and industrial
areas.
In addition to the tuna fishing, the area is surrounded by tropical sea
currents with unique sea species. The engine industry is also important,
especially in the Northeast area, close to Tokyo and Yokohama, where the
car industry is a big economical source. Finally, the leisure and touristic
industry is growing, having national and international touristic places,
such as Kamakura or Hayama, as well as a developed industry of sport
sailing.
In 1998, a group of researchers discovered some activities related with
sea activities, agricultural activities and Cultural heritage organized
by different working groups, however without any connection among
them, which let and individual and disconnected outlook. A report was
elaborated and it was decided to start working with an ecomuseal model.
This model followed the outline of the first French ecomuseums and the
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ones developed in Japan later one, like the Asahi-Machi ecomuseum. A
model with a “core” and some satellites. This model had the inconvenient
of many satellites going on disconnected, as well as the length of the land
and its orography, which made difficult centralize the work.
The reality of the Peninsula of Miura, its idiosyncrasy and the working
groups previous to the creation of the ecomuseum let to the option of
creating another model of interaction based on the “necklace model” of
Peter Davis. In the case of Miura, this model assumes that every satellite
is related with the center and interconnected. The center does not have the
main position, becoming another satellite regarding activity planning,
meeting pointy and working groups planning. This decentralized model
continues to have autonomy of action but knowing the performance of
the other sites.
Ohara recognizes that the creation of such a net work has been difficult. It
was a slow process of getting to know each place and each working group,
establishing trusting relations. It was mainly an evolutionary process,
making first some working groups and having then related later on until
recently.
Nowadays the ecomuseum is composed by 45 local groups (ecomuseums),
mainly non-governmental organizations, and 7 public official entities
working together in the writing of the annual publication, “Totteoki
no Hanashi” (Regional Treasures), with researches and activities made
during the year and specific guide books of each part of the ecomuseum;
a Newsletter with recent information of the whole Peninsula of Miura and
distributed for all the population in every public buildings and the main
site of the working groups. It is a way of connection with the population
and the concern regarding the ecomuseum. In addition to these activities
and the meetings of the working groups, an Annual Forum for the
working groups and the citizens takes place. This forum deals with the
activities of each area, the topics of these activities and the guide books.
It is an important place for the debate and the exchange of information.
Peter Davis wrote in 2004 that the Miura ecomuseum is still at an early
stage in its evolution, yet it is evident through conversations with them
that the local activists have real enthusiasm for the concept, recognizing
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the advantages of working together, sharing expertise and training, jointly
marketing their enterprises and beginning to prepare shared databases. The
involvement of a major local museum provides real opportunities, with
expertise on hand in relation to documenting and conserving tangible and
intangible heritage resources. That the museum is prepared to work within
a loose confederation is also remarkable. Unlike many major provincial
museums in the world it is not only prepared to accept that small associations
of local people have a basic right to be involved with their heritage (that
heritage is not just for curators), but also wishes to be actively involved in a
larger enterprise, one with a different, more democratic vision. Whether the
Miura ecomuseum will succeed as an integrated heritage organization is
difficult to tell at this stage; there is clearly strong enthusiasm both from local
authorities and some local people that gives reason for optimism. However,
whether the ecomuseum will have meaning for all local people and visitors
has yet to be tested. For the casual visitor the sites would probably be seen as
isolated examples of heritage preservation, and not as an integrated effort.
Many of the sites are not even signed or advertised, and most tourists (and
locals) would probably pass them by unnoticed.
6 years after the reality is relatively different. The working groups are
more and more active, the interrelations are efficient and their action had
been extended through publications and diffusion to the population. The
Achilles’ heel continues been the ignorance of the population regarding
what is an ecomuseum, what implies to be, as Davis said, this might lead
to a group of isolated activities in the area. However it is important to
think about the essential of an ecomuseum in an evaluative way, the
main role should be adapting to the social needs and the efforts made to
extend the research and documentary works of its heritage as well as the
participation of the community.
Following Ohara (2006: 9-10) the purposes for the future address to
the protection and spreading of the diversity of the Peninsula of Miura
regarding values such us sustainability and promoting the participation
of the community, letting the population feel relevant in their own land.
These aims start from the research, the development of educational
activities and the link with the community through the social work.
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The main aim is to make the auto management and auto funding of
the museum activities possible, and to achieve a strong interconnected
local groups’ network. This network, according to Ohara, will start wit
an active cooperation and a coordinated work between the center of the
ecomuseum and the satellites, the first one located in Yokosuka.
New experiences, new challenges.
In addition to the ecomuseums already settled, other experiences were
taking place, such as the case of the Prefecture of Kagoshima. The South of
the country presents some experiences related to ecomuseums, showing
interest for its methodology of cultural and social development in an area
where the weather conditions are different from the rest of Japan. It also
has an economy based on fishing, agriculture and technological industry,
and a population suffering problems of ageing and difficulties to keep
young population in rural areas.
One of the examples is the Ecomuseum of Carriageway, where a
population of 186 inhabitants with an average of 72 years old created a
social committee aiming to revitalize the area through its heritage and
stimulating the economy in order to attract young population to the
community.
Fukuyama is a place with an important heritage not being used, with
an economical activity monopolized for the rice Vinegar production
and a decreasing of young population. The ecomuseal methodology is
establishing a way of covering these needs in a medium and-long term19.

19

This city created in July 2010 the “International Forum on the

Ecomuseum in Kirishima” with the participation of the whole community, the
enterprises, the political powers and the professionals of the ecomuseums, in
order to valuate the possibility and the needs of creating an ecomuseum in that
place.
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Principles of the japanese ecomuseology. Towards the future
The ecomuseal indicators developed by many authors during their
theoretical researches and practical experiences, explained in previous
chapters as directs references to analyzed the ecomuseums as unique
identities different to other kinds of museistic institutions, have lead to
elaborate a list of indicators created after this research in the field of the
Japanese ecomuseums. In the following chart the different indicators are
presented as characteristics20 appeared in these ecomuseums.
As it has been discuss, the participation of the community in the
management and decision making is a feature that appears in every
author and in every ecomuseum, reason why here we refer to the degree
of compromise between the community and the local governments
regarding a democratic management on equal terms. Only in seven of the
twelve ecomuseums analyzed it can be noticed an integral participation
(or close to integral) of the community in the management of the
ecomuseum. The Achilles’ heel of the ecomuseums, not only in Japan,
continues being to delegate the management of the ecomuseum from the
civil powers and the professionals to the organized community. This is
the key to create an ecomuseum, since the first initiatives in the creation
of an ecomuseal experience begin with reflexion made by the people in
the community who move to readjust that adversity. When an ecomuseum
gets the support of public and private institutions, the advice and interest
of professionals from different disciplines and certain economical
stability the community might loose prominence in favour of those who
become the financial support of most of the ecomuseal activities. This
post-revolutionary or calm moment has let many ecomuseums around
the world (Seixal in Portugal, Creusot in France, Maestrazgo in Spain
20

It must be considered that some criteria might have different degrees

of development due to its qualitative feature, establishing a general pattern in its
application.
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become a more institutionalized kind of museum21.
Many of the studied cases in Japan lead to the idea that the ecomuseum
is a part of the territory (nº 14). However, this analysis establishes that
the starting point in order to get out of a period of crisis, covering the
needs and been able to look towards a future development begins with
an ecomuseal philosophy. According to many authors this starting point
assumes that the ecomuseum must be a constant action, a continuous
social movement, a utopia based of its first moments of the community
autarchy, as it can be seen in the Ecomuseum of Hirano. The danger
of this system is an excessive decline of the ecomuseal strength if the
action went to the same group of people who initiated the experience
and it did not produce awareness, as it is the case of Asahi-Machi, where
a generational support is missed in those ones who stimulated the first
generation of work over the territory. In many of the cases suffering
this situation the ecomuseum is taken over by the administration and it
becomes an institution, as we have mentioned before.
The ecomuseum is a democratic act between the community and the civil
power. It is a discussion forum for the whole community in equal terms,
a place to solve problems and make decisions. This indicator (nº 2) tries
to probe if the analyzed ecomuseum are close to a democratic dialogue
or, on the other hand the ecomuseum is a space planned by a few with the
later participation of the whole community.
The ecomuseum belongs to a civil power. Following the same line of
thought of the previous indicator (nº 2), it shows if the decision of creating
an ecomuseum in a settled place is a political (from a few) decision of
a decision made by the community. The beginning of an ecomuseum
21

Some authors, Duch as Hugues de Varine (2005) think that even the

ecomuseum could change its nomenclature although they try to keep its spirit
and methodology of ecomuseal work, as it happened in Creusot and Maestrazgo.
In Japan some cases can be found in Asahi-Machi or Oku-Aizu, where the first
impulse of change, of warning from the community emerged in the late eighties
and beginning of the nineties, however the generational change and the effort to
eradicate their needs have evolved the ecomuseum to an important institution
for the community however not essential for its integral development.
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involves expenses mainly coming from the public administration, which
influence the power of taking decisions and the management for those
who are holding the civil power of the community and the territory. In
the long run this system makes that the administration of the ecomuseum
is inherit from government to government reducing enormously the
participation of the community over the management. The community
ends to assume that the political powers are the ones who have the rights
over the ecomuseum, since they have the civil power. All the Japanese
ecomuseums but some exceptions belong to a civil power that is in charge
of the administration. This economical survival is not a bad option since
it guarantees the continuity of the institution but it is also dangerous
from a point of view of political manipulation. The ecomuseum of the
Peninsula of Miura and the one in Hirano would be in this group of
ecomuseum that have some administrative independence or have get a
status quo between the political powers and the ecomuseal actors.
The centre22, place for the ecomuseum coordination and surrounded by
satellites was a basic model in ten first generations of ecomuseums in
France during 1960’s and 1970’s. In Japan this system of centre has been
broadly used and most of the ecomuseums show a clear and distinctive
place used as a catalyst of the activities. Toyooka, Miyagawa, AsahiMachi, Kawasaki, the Peninsula of Miura, are some examples.
However the evolution of this ecomuseal models these centers stop being
the catalytic space to become a place for the coordination and meeting
of the proposals and needs of the territory and the satellites. The best
example of this kind of centre is the Ecomuseum of the Peninsula of
Miura, where the administrative building of the prefecture located in
Yokosuka is the place to hold the meetings and to compile and spread
the information of the different satellites but it does not by any case make
decisions nor interfere in the policy of the local working groups.
Due to the social and economical evolution of Japan, many ecomuseal
experiences from the end of the XX century and the beginning of the
22

The word used in the international readings to name this place is

core, here translated as center, although there are other names, such as heart or
nucleus.
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XXI century have been developed in urban environments, something
atypical compared to other places like Spain, where the ecomuseum has
been used only in rural environments.
The creation of ecomuseums in urban and natural areas has increased
that the worry of the Japanese ecomuseums focuses on both the recovery
of a traditional heritage and the value and appreciation of the most
contemporary heritage. In urban spaces, such us the Ecomuseum of
Kawasaki and Tamawaga there is a rich contemporaneous culture that
can be seen in the adaptation of its neighbourhood, streets and buildings
and in the symbiosis between new and fresh ways of expression of the
youngest communities , and the rational classicism of many buildings
built before 1990’s. Other museums, such as the one in Hirano are a perfect
example of the union between the traditional and the contemporaneous.
The community has make important efforts to recover all the historical
memory through its heritage and at the same time taking care of its
contemporaneous heritage that is actually being used (asphalt, adaptation
of the streets, cabling, plumbing, etc.) In addition there are ecomuseums
were the heritage is mixed like the Ecomuseum of the Peninsula of Miura
or the one in Miyagawa.
In every Japanese museum, no matter if they are located in urban places,
natural places or a mixture of both there is a palpable worry for the
environment. This concern is tightly related to the idea of sustainability.
It is not only a concern about the environmental care or the preservation
of the unique natural spaces but a concern about the importance of the
relation between the natural environment, the territory and the human
activity. Some of the ecomuseums are located inside powerful touristic
resources as the ones in Miyagawa, the Peninsula of Miura, Toyooka,
Toya; o in potential touristic resources as the ones in Oku-Aizu or AsahiMachi, with rich natural and cultural heritage.23 Having these resources
is a priori beneficial for the development of these places; however it can
be detrimental if the ecomuseum is not representative enough in the
territory and in the community to make decisions. In any case in the
23

From these two ecomuseums, Asahi-Machi is the one which has

started to use its resources, especially the natural ones, for the winter sports.
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current Japanese ecomuseology the ecomuseums are tools that contribute
to the integral development of the community territory in a holistic way
in some cases, or with a great implication in the community. In both
cases they are considered useful experiences.
One of the main aspects of the ecomuseums is the participation of the
community. This factor makes the difference between the ecomuseums and
the traditional museums. In the Japanese ecomuseums the participation
of the community in the activities is high. Their involvement with the
institution is seen as a way of getting to know the place where they live.
The only factor in which the Japanese ecomuseums needs to continue
working is in the participation of the community in the administration
and management of the ecomuseums. Hirano, Asahi-Machi, the Peninsula
of Miura o Karaigawa are the only examples where this is a reality. In
the rest of the institutions administrative managers, professionals related
with tourism or social sciences without any relation with the beginnings
of the institution are the ones managing these ecomuseums. Although the
community has a high involvement, as it has been mentioned before, in
most cases this administrative and usually imposed structure slows down
an approximation of the spirit of the ecomuseum to the population. The
Ecomuseum of the Peninsula of Miura is a good example in breaking
this system. Its decentralized working action in local groups has made
possible an independence of the different places from the centre, what is
allowing a dialogue between the dynamizers of the ecomuseums and the
population.
The integral development is one of the aspect attempted to fill in every
ecomuseum that has been analyzed, thus it has rarely been achieved.
However all of them are creating with the idea of a need (awareness) to
preserve and research the heritage, to stop the demographic decrease, the
social rootlessness and an adverse economical situation. And they are
also born in relation with a specific topic or theme that connects with the
community and the environment. These criteria are useful to work with
the idea of ecomuseum as a reference, a symbol for the community.
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Conclusions
After analyzing and concurring both theoretical and practical national
and international models and the analytic work made in the Japanese
ecomuseal experiences it can be concluded that the creation of an
ecomuseal experience begins with a situation of crisis – or needs –
from the point of view of losing the community’s identity, decreasing
of the birth-rate, economical recession or some other paradigms. The
accumulation of these factors awakes the concern of a population or a
neighbours’’ association, which is called a minority associated movement
which realizes some actions and activities to activate the social and
cultural life of a established community in a given environment.
The concern of these minority movements leads to a continuous policy
of awareness towards the different agents of the population and the
environment. The society is the main focus of this provocation. The
tools for this concern, considered as the key factors for the Japanese
ecomuseal model start with the creation of an interrelated network of
working groups and with enough freedom to work at their own rate; the
integral development of the community following the contemporaneous
parameters of sustainability established in the last decades and letting
the self-sufficiency of the institution without any dependence that might
damage the working groups’ network.
It must be notices that one of the beneficial characteristics of the Japanese
culture is its power of assimilation and reflexion about the influence of
other cultures. In ecomuseological terms it can be observed how the
Japanese development is influenced by both the French and English
ecomuseal thoughts which adapt to the needs of a specific ecomuseum
in a specific moment.
The working group networks are one of the pillars of the Japanese
ecomuseal models. A way of decentralized management that implies
independence and compromise as well as leave flexibility to the other
pillars of the ecomuseums: the critical thought, the interpretation
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of the environment and the integral development of the society and
the environment. From a local point of view (Japan) and in terms of
globalization this decentralized and interrelated frame, simulating a
spider’s web, is one of the contributions that must be taken into account
for the ecomuseums of the XXI century.
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Desire for memory, desire for museums: the experience of the
Memory Hotspots

Mário de Souza Chagas, Eneida Braga Rocha, Marcelle Pereira,
Cláudia Rose, Inês Gouveia, Wélcio de Toledo

Presentation
Considering the principles of the National Museum Policy,
created in 2003, the Brazilian Museums Institute – Ibram supports and
encourages the development of museum practices and processes aimed
at rewriting the history of social groups which were deprived of the right
to narrate and exhibit their memories and their heritage. As effective
action, in 2008, the Department of Museums and Cultural Centres
(Demu/Iphan) – which gave rise to Ibram in January 2009 – started the
Memory Hotspots Programme, with the main goal of fostering wide
popular participation in matters related to social memory and museums.
The Memory Hotspots Programme was inspired in and directly
influenced by the Ministry of Culture/MinC, which created the National
Programme for Culture, Education and Citizenship (Living Culture). The
purpose of this Programme is to contribute to make society conquer
spaces, exchange experiences and develop initiatives that foster culture
and citizenship, in a proactive manner. The partnership struck between
civil society and the state power gave rise to Culture Hotspots, inspired
in the anthropological “do-in” concept, idealized by the then Minster
Gilberto Gil.
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In other words, Gil set out to massage vital points in the country’s
cultural body which lay dormant or were momentarily neglected by
public policies. From this point of view, Memory Hotspots are the projects
and actions of the Culture Hotspots Programme directed towards the
permanent construction of the memory of communities and various
groups of civil society. From the influence of Culture Hotspots, Ibram has
been developing its own methodology for Memory Hotspots. Memory
initiatives are identified while still in early stages of development and thus
the Programme contributes by establishing practices, encouraging the
sharing of experiences, fostering qualification and network exchanges,
besides providing support for the construction of the participative
inventory of community heritage.
The sustainable action approach is also part of the development
methodology for the Memory Hotspots. To this end, it is crucial that
initiatives foster local knowledge and know-how, by means of museum
actions, as a way of integrating the local development framework.
Besides, at a later stage in their development, it is estimated that Memory
Hotspots may even, if they so wish, apply for public financing bids, both
national and international.
The Memory Hotspots Programme is also inspired in
contemporary actions, set up from a social museology perspective, which
Ibram considers to be political will for memory. Political, because the right
to memory needs to be earned, maintained and exercised as citizenship
right; a right which needs to be democratized and disseminated among
the different social groups in Brazil. In this sense, the growing demand
for more museums expresses every citizen’s right to the means of
production for memory, to the processes used in manufacturing, creating
and safeguarding memory supports. It is not enough to ensure access to
museums already in existence. Furthermore, access to museums is not
necessarily proportional to the right to memory, since, by operating with
memory, museums also deal with forgetting, with memory selection.
It is necessary to abandon the naïve view which sees memory as
an asset in itself. It does not express truth, it does not constitute scientific
knowledge, and it can be used as much for imprisoning and enslaving
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as for liberating. In the same way, museums can be at the service of the
historic narratives of dominant groups and of the forgetting of popular
struggles. They can be instruments used to enhance multiple discourses
and social transformation.
Based on this introduction, the paper now presents the
foundations of Memory Hotspots, with an overview of their development,
progress, hardships and proposals for consolidating this memory policy.

Every Hotspot is a Hotspot
The Memory Hotspots Programme is constituted by a group of
actions set up by Ibram, based on social museology. Using a methodology
that can be considered pioneering in the area of public policies for the
development of memory initiatives, it fosters museum processes that
represent the local interests of historically forgotten social groups. The
initiative also has the partnership of the Ministry of Justice, through
the National Programme for Safety with Citizenship (Pronasci) and the
Organization of Ibero-American States (OEI).
Memory Hotspots aim to promote an attitude of social
transformation through knowledge, the affirmation of belonging and
recognition of the identities present in the communities. This set of
actions can only be carried out effectively by those that are part of these
communities. Therefore, the work methodology for the project, as was
mentioned above, involves identifying memory actions in the work of
building a critical reflection on the priority issues for the communities,
thus, by means of debates and exchanges, enabling these Hotspots, future
museums, to be based on supportive and participating management.
At present, Ibram follows the development of 12 (twelve)
Memory Hotspots. These are experiments based in different cities in
the country’s five regions: Museu de Favela [Shanty Town Museum], in
Pavão-Pavãozinho and Cantagalo, Rio de Janeiro (RJ); Taquaril, in Belo
Horizonte (MG); Brasilândia, in São Paulo (SP); in São Pedro, Vitória
(ES); in Lomba do Pinheiro, Porto Alegre (RS); in Museu de Periferia
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[Suburbs Museum], in Sítio Cercado, Curitiba (PR); Estrutural in
Brasília (DF); in Museu do Mangue do Coque, in Recife (PE); Grande
Bom Jardim, in Fortaleza (CE); Jacintinho in Maceió (AL); in Beiru, in
Salvador (BA) and in Terra Firme, Belém (PA).

Launch of Museu de Favela (Pavão-Pavãozinho and Cantagalo, RJ), in
2008.
Besides these Hotspots, Ibram has been undertaking the
commitment to provide technical assistance to the development of
other initiatives throughout the country, especially regarding action
methodology and the qualification offered to those who become a part
of the project. This commitment ensures that the total amount of 12
(twelve) Hotspots can be reached, aiming for work which is inaugural,
but which is understood as continuous, comprehensive and is intended
as State policy.
The concepts present in the theoretical framework are directly
connected to a world vision which integrates participation as a crucial
element in forging strong links between the parties involved in the work.
According to Juan Bordenave (2002), the word participation, in the
format considered for the Programme, is associated with the phrase take
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part, in the sense of sharing ideas as well as actions and results, this joint
work being an association of parts united by a common feeling.
The principle of participative work methodology derives from
some fundamental premises based on the respect for the local cultural
precepts, particularly aspirations regarding quality of life, according
to the understanding of its inhabitants with a view to reinforcing their
identity. The dialogic relation and the promotion of autonomy are also
among the precepts of participative methodology, since work is not
carried out by groups that are foreign to their conception, but rather
by individuals privy to the foundational concepts of the project, which
is methodologically inspired in critical pedagogy, with a view to social
transformation.

Methodology
Work methodology with the Memory Hotspots takes the
following stages:










1) Community Identification and Awareness-raising Strategies
2) Exchange between Memory Hotspots (network coordination)
3) Constitution of Deliberating Instances
4) Qualification workshops
5) Preparation of the Action Plan (for the development of
Participative Inventory and Dissemination Products)
6) Preparation of the Participative Inventory
7) Development of Dissemination Product
8) Inaugural session of the Memory Hotspot
9) Sustainability Strategies

Next, we will detail these methodological stages, emphasising the
most significant aspects of the process.
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Community Identification and Awareness-Raising Strategies:
This stage began with a survey of the communities, following the
orientation of Pronasci1. Faced with the need to pinpoint 12 different
instances of will for memory, the technical team sought, in most cases,
to converse with institutions and people who already had some form of
exchange with the community in question. By way of example we may
mention the Terra Firme district, which for 25 years has been carrying
out joint initiatives with Museu Parense Emilio Goledi.
Strategically, this first contact should be mediated so that the technical
team is not treated with suspicion and discredit. Because it influences the
methodological options, at the beginning of the project a feature which
marks it has so far become quite evident, namely: the need to establish
a bond of trust in the traditional manner, in other words, based on the
pledged word. This is tied to three essential aspects:
a) This being a pioneering project in the field of memory and museums
in Brazil, there are few instances to be used for reference2;
b) Ill-fated public policies have negatively marked the groups in the past,
1

Pronasci, within the scope of the Ministry of Justice, indicated some

communities, using as standard the high level of local violence. This strategy was
adopted by the team concerning the indications of the Project’s partner. However,
we do not share this position and believe that the factor to be prioritized by the
project in the choice of place should be strictly the will for memory and the will
for a museum.
2

In this case, we resort to Museu da Maré [Maré Museum] (Maré-RJ) as

the reference for a museum that arose from the will for memory of a suburban
community. But the case of the Maré Museum is not used as a standard, because
memory hotspots are encouraged to develop museums suited to their conditions.
Besides, although reference to the Maré Museum recurs, its construction was not
the result of a Programme such as those that are ongoing with the 12 memory
Hotspots. For this reason, too, it is different, and the possibility of referencing it
in the process of raising awareness is also limited.
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leaving them with reservations regarding public power;
c) The broad path of combativeness on part of these groups led, in some
cases, to the development of action and resistance strategies. Therefore,
the external suggestion of new methodologies is seen with restraints.
Once this initial survey stage was over, a series of meetings, visits
and conversations was carried out with the community. The approached
followed the pace of internal negotiations among inhabitants and also
the specificities of each local experience. During these meetings, the
technical team introduced Ibram’s proposal and the Memory Hotspots
Programme. Last but not least, information was gathered regarding each
community’s training history. Leaders shared their expectations and
apprehensions regarding the project aimed at enhancing their memories.

Exchange Between Memory Hotspots (Network Coordination)
For the development of this stage, it was proposed that a broad
exchange meeting be held. Referring to the Web of Culture, which gathers
all Culture Hotspots, the broad meeting of Memory Hotspots was called
Web of Memory. This was the beginning of the harmonization of Memory
Hotspots in the network, fostering recognition among initiatives, as
attested by the words of Leila Regina da Silva, of Taquaril:
We went to Teia [the Web meeting] so that we could heed the
methodology of the Programme more (...) The community
doings we already do in everyday life, with great difficulty,
but we do them, but about the memory, the museum, there
was still a bit missing...
(...) When we joined Teia, what impressed us most was the
contact with the other Hotspots, (be)cause we related to the
struggles... which had a guiding line, the fight for a home...
When the photos were shown like this in the exhibitions
of the Memory Hotspots… “is this our staircase, is this our
street?” We recognized ourselves... Those who went to Teia
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were delighted and when we came back to the community...
because we realized that we were going in the name of the
community, then we had the commitment of giving the
community that feedback...3
All Memory Hotspots gathered in Salvador (BA) to hold the 1st Meeting of
the Web of Memory. The event enabled Ibram and its partner institutions
to formally introduce themselves to the memory hotspots, giving an
institutional body to the set of initiatives that had been started. Thus this
was followed by the presentation of the Memory Hotspots Programme,
and the sharing of experience between the Hotspots, by methodological
debates and, among other things, the establishment of timelines and
strategies for strengthening and consolidating the Memory Hotspots.
The results of the Web of Memory varied. As a landmark of
the awareness stage of the Programme, it became clear that from then
on the groups were more open to Ibram’s methodological proposal.
Besides, sharing experiences among the 12 initiatives gave rise to the
harmonization of the network, as was expected. Definitely, the Memory
Hotspots Programme started to represent a commitment undertaken by
those who participated in the Web.

3

Leila Regina da Silva in an interview given to Inês Gouveia and Sara

Schuabb for the Memory Hotspots Programme. Brasília, 13 July 2010.
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Introduction of the chairman of the Memory Hotspot
Museu de Favela – MUF [Shanty Town Museum] (PavãoPavãozinho and Cantagalo- RJ), Carlos Esquivel, a.k.a.
ACME.
Perspectiva prá favela se tornar uma cidadela, Muf
Prá agregar e acabar com todas as panelas, Muf
É galeria a céu aberto, no beco e na viela, Muf
Prá envolver, prá vender, receber a clientela, Muf...4
We must stress here that the Web of Memory is inspired by the
Web of Culture, of the Culture Hotspots. There is the tacit understanding
that, in the network movement, the initiatives become stronger as the
whole is also strengthened, in a retro-feed movement. Thus, from the
beginning there has been the perspective that memory hotspots should
come to integrate the great Web, in other words, the Web of Culture.
The decisive step in this direction took place between 26 and 28 March,
in Fortaleza – CE, when the 2nd Web of Memory Meeting took place.
The gathering integrated the programme of the Web of Culture 2010 –
Digital Drums. The Fortaleza meeting gave memory hotspots a unique
opportunity to understand one another within the Web. Again there was
huge sharing of experiences, this time enhanced by the participation of
over 2,000 culture hotspots.
From the point of view of Ibram’s institutional project, Teia Brasil
2010 [Brazil Web 2010] was a crucial moment to celebrate the partnership
between the Memory Hotspots Programme and the Living Culture
Programme, of the MinC, because, from the Institute’s perspective, it is
crucial to strengthen the basis of this national memory project. Besides,
the development of the Memory Hotspots Programme cannot do without
the consolidation of a State policy which acknowledges memory as a
political right.
4

Chorus of the MUF anthem; Rap composed by: Acme and Aline; sung

by: Acme. Translation: “Perspective for the shanty town to become a citadel, Muf
/ To bring together and put an end to all pies, Muf / It’s an open-sky gallery, in the
cul-de-sac and in the alley, Muf / To involve, to sell, to welcome the clients, Muf…”
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Coordinator of Ibram’s Centre for Social Museology,
Cláudia Rose, at the meeting held during Brazil Web
2010.
Constitution of deliberating instances
In the context of methodology, once again the meeting enabled
the collective preparation of initiatives to be developed. To this end,
the focus was placed on the constitution of the deliberating instances
for each of the 12 hotspots. This group of people would thus become
responsible for representing the Programme in their town, as well as
for the implementation and/or coordination of the next initiatives to be
proposed by Ibram.
The strategy used by Ibram had two quite clear objectives at that
moment: to foster the formalization of the group who had been leading
each of the Memory Hotspots, preventing the excessive taking-of-turn
of the players; to seek to once again ensure the legitimacy of the group.
The issue of legitimacy, vital in the methodology of Memory Hotspot,
would be reinforced by the constitution of the deliberating instance,
created during a seminar where the group would be elected, or chosen,
preferably with the presence of Ibram to oversee the activities.
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Plenary Session: Representatives of Memory Hotspots.
Respecting each hotspot’s organization and flow, Ibram left each
town in charge of arranging the date of the seminars, the format of the
deliberating instances, the number of members and also the methodology
used to form the group – in other words, whether by election, indication
or any other format of their liking.
Until August 2010, all the memory hotspots had already
mobilized to constitute their deliberating instances. At the same time,
the groups also started putting together their own internal regulations,
which also assisted the institutionalization strategy.
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Logo created by the community

Qualification Workshops
One of the more important pillars of the Memory Hotspots
Programme is qualification. This is a differentiating element as regards
public policy, since, once the actions that express the will for memory
are identified, one of Ibram’s pledges is to provide technical support so
that the leaders of the initiatives in memory hotspots can be autonomous
agents of their development, using the museum as a tool to promote their
identities. The experience to implement these workshops comes from
Ibram’s practical action, from the Training and Education in Museology
Programme, which offers various qualification workshops throughout
Brazil.
To start the qualification programme, it was agreed during the
March meeting in Fortaleza that there would be a common core, of 3
(three) indispensable workshops. Below, we present the subjects and
their summarized syllabi:
Concept: What is Memory, Social Memory, Museum. Short historic
overview of Museology in Brazil. Museums, social movements and
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citizenship; special emphasis on social museology. Museum experiences
based on New Museology. Creation of a public policy for memory and
museums: National Museums Policy, Museums Systems, Museum
Statutes and the Brazilian Museums Institute.

Participative Inventory
Concepts: inventory, participation. The importance of the inventory.
Inventory methodologies. Inventory and memory: what must be
preserved. Power relations, conflicts and participation in inventory.
Methodology of participative inventory.

Project preparation
Concepts: Plan, Planning and Project. The importance of planning and
methodology. Analysis of projects and programmes within the scope
of Culture, Memory and Museums. Stages in project preparation. Legal
procedures to implement a work plan. Project evaluation. Accountability.
...after the workshop, I began thinking that the museum, it
comes undone in the way it was, then I make an analogy
with the anti-madhouse fight, when you take madness from
a restricted space and spread it across society, right? (...) The
memory had a closed version, finished, locked-up, and then
we are given that responsibility. Then we have to invent a
new way of thinking about democratic memory, which is
the new way of thinking of madness, as our madness, as our
memory.
(...)
The best thing I found in the first workshop was that it
enabled all the participants to have a unique language, a
unique vision of the process, not a homogenous one, but
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like “Know the process you’re getting into”, that gives you
more grounds for discussions, right? To have better-founded
discussions.5

Following Stages:
The next step in the methodology is to prepare an Action Plan to make a
participative inventory. This is a tool to implement the following stages.
Each of the Hotspots must, in this case, deepen the discussion on the
profile of museum that it wants to be. Besides, in a practical manner, by
means of the Action Plan, the Hotspots will plan how their collection –
identified in the development of the Participative Inventory – will be
worked as a Dissemination Product. This Product will be chosen by
each community, and it can be an exhibition, a book, a medium, a film,
a website, among others. In this way, when the Dissemination Products
are launched, there will be an Inaugural Session in each Memory
Hotspot, a landmark in the museums’ launch.
In the context of the Memory Hotspots Programme, the focus on
sustainability exists from the initial stage of raising awareness to the
experiences. Nevertheless, in the context of the development at the base,
it will be from the Inaugural Session onwards that the Sustainability
Strategies will become a strong part of their actions.

Final Considerations
The experience of developing the Memory Hotspots Programme
is linked to Ibram’s project, as one of the main agents of national museology.
This was seminally manifest in 2003, in the National Museums Policy.
The broadening of the museum field in Brazil in this context involves
5

Élcio Aparecido de Souza. Interview given to Inês Gouveia and Sara

Schuabb for the Memory Hotspots Programme. Brasília, 13 July 2010.
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acknowledging plural memories, traditionally marginalized. Besides, this
is a nation-wide project, closely related to the more general initiatives of
the Ministry of Culture, stemming from the perception that local cultural
manifestations must not be suppressed.
Strengthening local identities, something that is directly related
to memory, is a vital condition to solidify stable social relations, from all
perspectives, cultural, economic, political, in short, related to citizenship.
Besides, memory is indispensable to create futures. Creating futures is,
somehow, to open up paths for evolution, for transformation. It is because
Ibram believes in the transforming power of memory and museums that
it has been supporting and investing in the development and broadening
of the Memory Hotspots Programme.
To a large extent, and considering everything one wants
to implement, Memory Hotspots are still in their early stages of
implementation. In the meantime, even if there is lack of data for a deeper
analysis, one must emphasise that the stages have already had a positive
effect, namely: telling stories (or memories) has been resumed. This
happened because, as they gather for periodic meetings, with or without
the presence of Ibram’s technical team, the elements of the memory
hotspots encourage various spontaneous memory circles, where the
founding myths of the communities are told and retold. Fights, conquests,
festivals, dances, dates, photos, houses,... are remembered.
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coordinated by Instituto Brasileiro de Museus – Ibram, 2010.
STORINO, Christiana. Documento sobre a programação de visitas da equipe de
consultores e do IBRAM às comunidades beneficiadas, coordinated by Instituto
Brasileiro de Museus – Ibram, 2010.
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The Maré Museum: an integrated project of community
development

Antônio Carlos Pinto Vieira,
Cláudia Rose Ribeiro da Silva, Luiz Antonio de Oliveira

Maré neighbourhood
Located between Avenida Brasil and Linha Vermelha, on the shores
of the Guanabara Bay, Maré is one of the main places that constitute
the Zone of Lepoldina, in the city of Rio de Janeiro. Its geographical
location, its landscape dominated by stilts (supporting precarious
housing suspended over mud and water) and its contrasting proximity
with Galeão International Airport and the Federal University of Rio de
Janeiro, all contribute to the perception of Maré as a proletarian area,
occupied by a population which operates under subordinated socioprofessional conditions and low educational levels
Part of the 30th Administrative Region, the Maré community encompasses
one hundred and thirty-two thousand inhabitants (132,000), with an
average figure of 3.4 people per household (1). This average is very close
to that in other cities and regions in Brazil. In comparison, however,
when looking at the population density rates one may notice that the
Mare complex has about 21,400 inhabitants / km ², while the municipality
of Rio de Janeiro only has an average of 328 inhabitants per km ². The
intense process of occupation of the local land is a defining factor of
Maré’s landscape. It is accentuated, in the absence of trees, the scarcity of
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empty spaces, the vertical development of the residences and the intense
circulation of pedestrians and transportation
The population is distributed across approximately thirty eight thousand
(38,000) households and sixteen communities. The concentration of
roads, public buildings and industrial / commercial facilities make the
borders heterogeneous, with different types of neighbourhood. Also, the
rivalry between drug dealer factions is a strong inhibiting factor in the
circulation of residents in local spaces.
In terms of educational infrastructure, Maré has fifteen public schools,
and seven CIEP (Integrated Centres of Public Education). The
neighbourhood also has 7 community day care centers for children
between 0-4 years old, besides several small private schools, focused
on early childhood education and elementary education. There is only
one fulltime high school and two other schools that offer classes in the
evenings, although the demand for high schools is growing.
According to the Maré Census, the percentage of illiterate inhabitants
above 14 years old is almost 10%. The percentage is slightly below the
national average (13.3%), but much higher than the percentage for
the municipality of Rio de Janeiro for the year 1999 (3.4%). Regarding
income, less than 1 / 3 of inhabitants who live Mare earn more than 2
minimum wages salary per month and as for child labor, 2% of children
living in Maré between 10 -14 years old are involved in some sort of work
activity while the rate for the municipality of Rio de Janeiro is only 0,6%.
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In this context, the Maré Centre for Studies and Solidarity Actions
(CEASM) has acted to turn education, beyond the formal system, into a
tool for the empowerment of its inhabitants and the construction of new
perspectives for social transformation.
The Maré Museum is integrated in a broader project of community
development, under the Maré Centre for Studies and Solidarity Actions.

The CEASM
Already working thirteen years in Maré, the CEASM – Maré Centre for
Studies and Solidarity Actions, was constituted through the articulation
of a number of inhabitants who were born and / or lived in the Maré
communities. A peculiar characteristic of the founders of CEASM is
that they, in their totality as a collective, have each achieved university
level education, and have a long history of involvement with collective
grassroots movements. Aware of their exceptional socio-professional
positions and the need to contribute to improve the quality of life for
Maré inhabitants, the group founded the organization with the aim,
among others, to break away from the tradition of uprooting and rupture
within the home community, a tendency which is common among youth
that achieve university-level education.
The core of CEASM actions is guided by the understanding that changing
the local reality implies the production of articulated initiatives that
involve the inhabitants in its construction, and encouraging a sense of
identity and belonging to the Maré community. This has required the
construction of a new social network, which offers opportunities for
local inhabitants to understand the local space as free of prejudices and
stigmas, providing access to various cultural and educational products
and stimulating new ways of living.
The formative component of these actions is the fact that they relate to
various fields, beyond the formal learning space.
In this context, among the activities currently undertaken by CEASM,
are the following:
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Maré Community College Preparatory Course (CPV-TIDE): Currently
has 280 students divided into four classes, one in the morning and three in
the afternoon. During thirteen years of activity the CPV-Maré has helped
approximately 750 young people to be accepted in the main universities
in Rio de Janeiro.
Preparatory Course for the 5th Grade of the Elementary School and
High School: This initiative currently enrols about 105 children and
adolescents per year. The goal is through systematic study, to provide this
age group, , with access to high quality public Elementary Schools and
High Schools.
Computer Courses: These courses are developed in two laboratories
with the latest technical equipment, designed for different levels, with a
special focus on teenagers and young inhabitants of Maré. This course
enrols approximately 200 students per month.
Language Courses: A project that offers English and French classes to
120 inhabitants of Maré.
Center for Image and Communication: Develops professional courses
in the areas of video production, photography and visual arts, and aims
to offer the local youth professional basic training so they can produce
new cultural expressions, enter into the labor market and expand access
to other aesthetic languages.
Newspaper “O Cidadão” (“The Citizen”): Local community newspaper,
printed in magazine format, and distributed for free every other semester
in the 16 communities of Maré, with a circulation of 20,000 copies.
Maré Museum: Heritage education program that aims to record and
preserve the daily practices and tangible and intangible heritage of Maré
communities. The museum functions as a central receiver, producer and
broadcaster that works in partnership with schools and local institutions
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All the actions taken by CEASM aims at involving teenagers, young
adults and other local inhabitants, at different levels, according to their
education level and personal characteristics. The initiatives undertaken
are not an end in itself, but are developed from the premise that they are
means to stimulate the participants in different social areas in Mare and
in other areas of the city.

The Maré Museum
The Maré Museum, founded on 8 May 2006, arose from the desire of the
inhabitants of the community to have a place of memory, a place that
is immersed in the past and looks to the future, a place that reflects on
this community, on their conditions and identities and on their territorial
and cultural diversity. The intention of the Maré Museum is to break
with the tradition that the experiences to be recollected and the places of
memory to be remembered are those elected by the official version, the
“winner” version of the story that restricts the representations of history
and memory of large portions of the population. The Maré Museum, as a
pioneer initiative in the city scene, proposed to expand the museological
concept, so that it is not restricted to intellectual social groups and cultural
spaces that are not accessible to the general population. The museum has
established recognition that the slum is a place of memory and so has
initiated a museographic reading of the Mare community. ..
Maré Museum is defined by a set of actions aimed at registration,
preservation and dissemination of the history of the slum communities
of Maré, in its various aspects, whether they relate to cultural, social
or economic issues. The Museum develops educational activities
complementary to the formal education system, through methodologies
cantered in the concept of heritage education, strengthening local memory
and history as tools for building identity references, appreciation of the
local space and sense of belonging for the Maré inhabitants, who are
confronted with the reality of fragmentation and latent conflict between
the local communities.
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Actions are developed from the museum’s various programmes institutional, collections, exhibition-making, cultural education, research
and dissemination. The backbone to the actions of the Mare Museum
is the permanent exhibition, which unfolds into document collection,
conducting research in oral history, and the development of recreational
and educational activities such as storyteller groups; The museum also
hosts various events such as travelling exhibitions, temporary exhibitions
in the museum’s gallery, seminars, workshops, library actions to
encourage reading among children.
The projects carried out by the Maré Museum aim to encourage the
creation of channels that strengthen community ties among inhabitants,
mainly oriented towards a historical and cultural identity and a concept
of education based on these values.

Principles and experiences in which our methodology is based
Above all, the main reason for the creation of this museum space is to
affirm it as a meeting place. The city of Rio de Janeiro is a place where
differences and similarities have the chance to meet, which allows for the
creation of plural identities that are, above all, human. In Rio de Janeiro,
as in other large Brazilian cities, however, the majority of the population
is gradually narrowing their time and space, thus limiting the possibilities
of coexistence and the full exercise of citizenship.
The Museum, therefore, presents a permanent exhibition that advocates
the concept of “lived” time represented by calendar and hours. This is
why the exhibition is called “Calendar-Museum.” Although permanent,
everything in the exhibition is changeable. There are twelve “times”
represented by expressions and desires that mark the route of community
life in Mare. Thus, there is the time of water, festivity, work, children, fear,
hope, etc.
The most interesting aspect of the journey of this museum has been the
response by the community. It has been incredibly enthusiastic about
the idea of being represented in a museum and people wish to express
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themselves and expose themselves to the city through this museological
language. Therefore, many inhabitants have made suggestions, and have
brought their personal objects to the museum as a means of participating
in its collection. Thus there is an ongoing collective process from which
the museum is emerging.
The narrowing of time is associated to the particular spatial condition of
the neighbourhood. Life in a restricted physical area without a broader
sense of belonging to the city of Rio contributes to this place becoming the
point of departure and arrival of one’s whole existence. As an inhabitant
of the community, the person does not feel, in most cases, a citizen of the
polis, of the world.
To overcome this reality it is necessary create a of a virtuous circle,
supported by integrated and long term actions, and where the overcoming
of local and existential constraints means continuous improvement of the
quality of life for Maré inhabitants.
Thus, it is hoped that the Maré Museum can contribute to the expansion
of citizenship and democratic practice in the neighbourhood and
throughout society, in tune with what the Brazilian National Museums
Policy advocates: “In a complex society such as Brazil, rich in diverse
cultural manifestations,, the role of museums in the scope of public policies
with a broader character, is of fundamental importance to the enhancement
(valorisation) of cultural heritage as a strategic device for improving
democratic processes. “

About the authors:
Antônio Carlos Pinto Vieira is Founder and Director of the Museu
da Maré, Rio de Janeiro. He is currently President of the Brazilian
Association of Museology. Studied Law and holds a masters degree in
Social Memory degree from the Federal University of the State of Rio de
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Representing traumatic pasts at the District Six Museum1

Bonita Bennett
At a conference in 2005, scholar Richard Werbner used two metaphors to
describe the work of the District Six Museum: he referred to it as being
both ‘forum’ and ‘temple’. Elaborating on this he goes on to say, ‘being a
temple it has objects which we respect and we’re bound to venerate in what
they reveal to us about the mystery of human existence. But being a forum,
it engages us not merely in the preservation of the past, of remembering
what we have forgotten… it engages us in debate, in making demands and
claims for the future… it has got to do with argument in public as well as
the keeping and safeguarding of the experiences of people who managed to
survive very devastating dislocation in their lives.’12
Using this metaphoric framework as a starting point, I would like to
focus on the characteristics of the District Six Museum which extend
its work beyond being that of representation (of traumatic memory).
Representation signifies in some ways distance and separation, a telling
of a story depicted for others. The work of the Museum is more akin
1

This paper was presented during the seminar Architecture for

memorial sites of conscience, Constitution Hill, Johannesburg, 28 October
2009
2

Werbner, R. (2005) Paper presented at Hands On District Six:

landscapes of postcolonial memorialisation Conference, Cape Town. May
2005
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to what could broadly speaking be described as ‘engagement’. Although
this is word is much over-used, it nonetheless indicates more closely
an embodied practice which invites personal insertion, empathy and
emplacement. It includes a whole range of sense-making practices by
those closest to the Museum’s story – the dispossessed ex-residents –
who participate in the memorialisation practices of the Museum in both
harmonious and dissonant ways. The architectural metaphor of this
seminar is key to this approach, indicating a practice which is constructed
and layered, fixed yet changeable. It speaks to a spectrum of activities
related to the imperatives to develop as well as conserve – elements which
are central to the Museum’s work in relation to the process of return and
restitution. To signify the unfinished business of representation, the
permanent exhibition is called Digging Deeper, a framework which allows
for an always further uncovering of facts, meanings and perspectives.

Encounters in the ‘temple’
Engagement with the District Six Museum requires visitors to be ‘coopted’ into its story. There is the physical drawing in, onto the central
map located on the floor; there is the first-person testimony by exresident narrators; and critically, there is the experience and orientation
brought by the visitor. A distant visitor who only views the exhibits as
a representation of ‘the other’, or observation of programmatic work by
researchers, does not yield a full experience of the Museum’s offering. An
intimate entering into the physical and metaphoric space is invited by the
photographs, the fragments of people’s lives and homes, the voices - and
as a visitor you are invited to take a position. You are presented with the
horror of the forced removal – sometimes in an understated way through
the visual and aural media – and you react to it in some way. The floor
space often gives rise to feelings of shock, horror, complicity, disbelief,
self-recognition and then also the beginnings of healing.
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The map
The central map on the floor of the Museum is one of its best known
features and I would like to take a moment to reflect on its significance.
Faded and worn after many years on the floor, the map continues to be
a powerful tool which draws people physically and symbolically into
the centre of the story. Ex-residents who lived in District Six before its
destruction, gravitate in the first instance to the street where their homes
were situated. The family name is marked where the home once was,
serving as a signifier for what once was and had been erased. At the
same time, relational others are sought on the map: friends, neighbours,
extended family members. On occasion they have even met in person
on the map. Main routes are traced with hands and feet, and inevitably a
story emerges. This inscription into the symbolic substitute for the land
often stimulates an assertion of presence, a statement about the right ‘to
be’.

Pointing out the family home on the
map on the floor of the Museum
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Incorrect markings on the map have given rise to serious disorientations
as ex-residents often object to their space having been usurped by others.
Sometimes the reasons are simply explained: a neighbour with a large
handwriting might have inscribed an entire street with one family
name; residents might be referring to a different period of having lived
at a particular address, and because the map is not drawn to scale and
the streets are not proportional to each other: all of these contribute to
markers which might not be accurately placed. Whatever the reason,
the map continues to be a place of engagement, of evolving ownership,
of debates, affirmations, storytelling and reunions. Intended to be a
means to draw ex-residents together when an exhibition opened in 1994
and only meant to be on the floor for a few months, many years later
it continues to stimulate and we cannot conceive of lifting it. Together
with the objects, recorded voices and ambient sounds that draw visitors
into the space, the performance of memory is another important aspect
of engagement in the space. Ex-resident storytelling, intergenerational
dialogues, role plays, poetry readings, musical performances and
dramatic reenactments: these are some of the other ways that visitors
might encounter the Museum’s work.

The forum
While in the Museum you will find objects that reveal to us aspects of
human existence, the ongoing movement which forms a central core
of our work is driven by the forum part of our identity which takes us
beyond the boundaries of the walls.
In recent years, the focus of our work has shifted from the production of
memory and the commemoration of the ‘salted earth’ of District Six, to
memory work closely associated with land restitution and recovery. This
shift to ‘hands on’ District Six has initiated sets of questions around the
methodological integrity of the Museum’s practice in relation to work
on the site i.e. how does the redevelopment of the site affect the ways
in which memory work is practiced, and how do we redefine memory
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work in relation to a changing site? We have tentatively explored these
questions with exresidents on walking interviews through District Six,
memory methodology workshops and by documenting both the joys and
challenges of the return.
Memory work in the latter context is both difficult and necessary as
conflicting emotions and varying approaches to re-settling the site come
to the fore. Ex-resident experiences of the site are often as disorienting and
alienating as they are triumphal, and the re-mapping of the site through
participatory forms of memorialisation needs to heed these experiences.

Students on a site walk locating their place on a map of
the vacant site

Conservation Management Plan
One of the projects that has moved us substantially beyond the boundaries
of the building has been the development of a Conservation Management
Plan (CMP)2 for the vacant site in preparation for an application to
have it declared as a National Heritage Site. This was an opportunity
to work closely with the community who are intimately tied to the site
and its story, and to draw on the many different elements of an evolving
methodology, developed over the years.
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A CMP is potentially a very sterile, technical document which generally
focuses on strategies for conservation and preservation of sites. The
District Six CMP was unique in some ways: given that the site to be
conserved was also one which was in the process of being developed,
careful consideration had to be given to what this would mean. In
addition, we were determined that the process of producing this
document should be continuous with the Museum’s methods of working
‘in community’ and should not stand apart from it. A challenging yet
substantially enriching set of engagements evolved from this.
The physical conservation of the site is aided by the attention to the
preservation of sites identified by ex- and current residents as specific
sites of memory. This is linked to a re-insertion / re-assertion of the act
of identifying,3 re-marking and memorialising potential sites. In these
acts of making meaning of their past, strategies of public interaction and
participation (within the broader context of the land restitution process),
become focal communitydriven memorial practices, and occur in
conjunction with acts of remembrance shaped and given voice in private
spaces. The intention of the CMP is to provide a framework through
which the public and private memorial practices are acknowledged and
contribute to the intangible, yet living. In this context, the Museum forms
part of an ‘engaged public’ - a ‘diverse body of people joined together
in ever changing alliances to make choices about how to advance their
common well-being’. It seeks public engagements which allow for a
‘committed and interrelated citizenry rather than a persuaded populace’
(Matthews 2002: p.i).4
This reflects the emergence of an active civic culture that asserts that
public education is not solely confined to dialogue or ‘teaching’ between
institutions and communities, but is inherent in the formal and informal
methods of reminiscence - performance, music, reunions and exhibitions
- that the District Six community uses at their discretion. Through the
3

This was submitted by the District Six Museum to the national council

of the South African Heritage Resources Agency (SAHRA) in 2006
4

Mathews, D. (2002). For Communities to Work (Kettering Foundation

Press: USA)
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exchange of stories, experiences, photographs and other expressions of
memory, an exchange of knowledge is effected and public ownership of
the spaces of District Six is reasserted.

Mediating traumatic memories
Reunions have been a key way through which ex-resident communities
have sought to re-assert and experience those aspects of their individual
and group identity as it was shaped by the broader community and
institutions of District Six.

The vacant site of District Six
Organised in or outside the space of the museum, reunions are a way
of re-establishing links between people whose relation to each other has
been fractured and which subsequently seeks to create alternative means
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of refiguring itself. The resolve of individual residents to assemble groups
of former residents in the aesthetic space of the museum and more
recently in institutions located on the site of District Six embodies a shift
in the forms of engagement with the memory of the District beyond that
of reminiscence and towards public education and ownership of the site.
Oral histories The practice of collecting life histories and oral histories
is characterised by community acts of recognition, reminiscence and
telling that happens in the space of the Museum and within communities.
These acts form part of a memory methodology that recognises the
authority and expertise of exresidents in how they narrate and perform
their memories, and how they choose to represent their histories. This
engagement with memory is a key organising principle of the Museum,
and is often brought about by donations.
Receiving artefacts into the archive is premised on the notion that the
associational value of the artefact, namely the stories and memories it
evokes, are as important as the object itself. These oral histories contribute
to a living memory around the object which, when seen in relation to
other artefacts and stories in the Museum, allows for the formation of a
living archive – refigured through public participation as a space where
knowledge is co-created by interviewees and the Museum. The knowledge
that we help to create should not only build an archive ‘that knows’, but
should also contribute towards building social knowledge and ownership
of sites and spaces from which people have been dispossessed. Oral
history narrations are therefore much more than research data: they are
also opportunities for interviewees to reinsert themselves into the story
of a city which has systematically disconnected them from its perimeters.

Memory walks
Nadia Seremetakis (2000:4), reflecting on the workings of memory
in contexts of trauma says that ‘Memory … has social and sensory
coordinates that are part of the living membrane of the city … found
embedded and miniaturized in objects that trigger deep emotions and
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narratives … linked to sounds, aromas and sights. We take this enmeshed
memory for granted until the material supports that stitch memory to
person and place are torn out from under us, when these spaces suddenly
vanish under debris…’

Ex-resident at the site of her former home which is now buried beneath
the foundations of the Cape Peninsula University of Technology
Some of the site walks undertaken with ex-residents were extremely
disorienting, particularly for those whose ‘social
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Ex-residents mapping out familiar routes and landmarks on an old
street
and sensory coordinates’ had been obliterated. The reality of having to
relate to a newly-configured space was sometimes traumatic, but usually
resulted in an eventual sense of spatial reorientation. The walks typically
started at the site of the former home of the individual, who was then
allowed to direct the route of the walk. It provided opportunities for exresidents, some who had returned to the site of their homes for the first
time since the destruction in the 1960s and 1970s, to reorient themselves
into the reconfigured and evolving landscape.

Memory mapping
Individually and collectively memory maps were ways of enabling exresidents to reassert a relationship with the topography of the land. Using
a District Six map on which some prominent landmarks were indicated,
residents were allowed to map out different pathways along which they
travelled frequently while living in District Six, stimulating through this
their ownership of streets and public spaces.

Mapping out places of forced removal across Cape Tow
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They were also encouraged to add places that were not marked on the
maps.A process of re-mapping the city of Cape Town which traced
movements of citizens from, to and between places of removal and
re-settlement was also undertaken with museum partners who are
participants in a loosely formed memory methodology network.

Conclusion
These are just some of the ways in which the citizens of Cape Town have
been involved in thinking about engaging with their own traumatic
histories, and with representation in one project of the Museum. The
application to have District Six declared a National Heritage Site set into
motion a series of commitments which had the potential of alienating
the Museum from its primary participant base. Lessons learnt from the
way in which the Museum itself has had to evolve to accommodate a
growing tourist public has provided the organisation with some valuable
experience in this regard.
The declaration, when made official, will not be the end of the process
but will signal another milestone in the ongoing commitment to remain
‘in community’. This has become increasingly difficult in current times
in which we observe the global phenomenon of communities becoming
more and more alienated, tending to veer more towards becoming
spectators more than participants in like it, the Museum strives to
remain as an alternative space of interaction whose aim it is to contribute
towards growing a public which will continue to actively seek and make
opportunities to insert its voices into the fabric of life in its broadest sense.

About the author:
Bonita Bennett was appointed as director of the District Six Museum
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that. She had worked variously as the Museum’s collections manager
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and the research co-ordinator since 2001, having a particular research
interest in narrative and memory. Her professional training is as a high
school English teacher. She completed a BA at UCT in 1982, and a Higher
Diploma in Education in 1984. After many years of working as a teacher,
educational NGO coordinator and researcher, she went back to UCT to
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International Movement for a New Museology

International Organization Affiliated with the International Council
of Museums ICOM

Presentation

Philosophy
Based broadly on a concern for social and cultural change, MINOM
brings together individuals who are dedicated to active and interactive
museology. It is open to aIl approaches which make the museum an
instrument for identity building and development within the community
. MINOM favours cooperative relationships between users and
professionals, as well as intercultural collaboration.
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History
MINOM was founded in 1985, in Lisbon, Portuga1, during the 2nd
Internationa1 New Museology Workshop. This officia1 foundation was the
result of the 1st Internationa1 – Ecomuseums / New Museology Workshop
in Quebec (Canada) in 1984, when museologists from 15 countries
adopted The Quebec Declaration as a reference point for the movement.
Its ideologica1 origins are found in the Santiago Declaration adopted in
1972 in Chile. MINOM recruits members from all continents. Current
members include museum employees and community volunteers, allied
professionals and students. MINOM actively encourages participation of
native and other underrepresented groups.

What can we expect from the movement?
Essentially the sharing of human experiences and techniques which too
often are litt1e because of the uncertain finances and the isolation which
are common to many expressions of new museology: ecomuseums,
neighbourhood museums, local museums, popular and commW1Íty
museums. Encouragement of innovative museum initiatives. Regional
and international meetings of members and non-members. A continuous
exchange of ideas on the goals of museology and museography.
Communication by the simplest and most direct means. Enthusiasm
shared by our members.

To become a member
MINOM seeks members whose ideas and/or experiences correspond
to the philosophy of new museology. If you would like to be a member,
complete and send the attached form, as well as an introductory letter
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describing your reflection and/or experience to the MINOM secretary.

…and to participate
MINOM is a forum for action and ideas, aimed at making new museology
known throughout the world. We rely upon the active and regular
involvement of all members in the work of MINOM as an organization
in which members initiate their own activities and projects.

Presentation

Philosophie de base
Le MINOM regroupe, sur une très large plateforme de tendances et
d’organismes, des individus voués à une muséologie active, interactive,
soucieuse du changement social et culturel. Il favorise la coopération entre
les usagers et les professionnels. C’est une muséologie ouverte sur toutes
les approches qui puissent contribuer à faire du musée et de l’exposition
un instrument du développement de la personnalité des communautés
et un laboratoire de construction de leur avenir. De ce fait, le MINOM
défend le rapprochement interculturel et la création de solidarités dans
le monde.
Que pouvons-nous attendre du mouvement?
Essentiellement le partage d’ expériences humaines et techniques qui
trop souvent demeurent peu connues en raison des faibles moyens et de
l’isolement qui caractérise plusieurs démarches de nouvelles muséologies:
écomusées, musées de voisinage, musées locaux, musées populaires
et communautaires, muséologie des démunis... l’entre aide à tous les
niveaux. L’encouragement des initiatives. Les rencontres régionales et
internationales de membres et de non membres sous toutes ses formes.
Une réflexion permanente et collective sur les finalités de la muséologie
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et de la muséographie. La communication par les moyens les plus simples
et les plus directs. Le partage de l’enthousiasme de ses membres.

Historique
Le MINOM est né en 1985, à Lisbonne, au Portugal, lors du 2e Atelier
Internationa1 de Nouvelle Muséologie. Sa naissance légale fut précédée
d’un ler Atelier Internationa1 “Écomusées / Nouvelle Muséologie” au
Québec (Canada), en 1984. À cette occasion, des muséologues venus d
‘une quinzaine de pays adoptèrent La Déclaration de Québec comme
point de départ du mouvement. Ses origines idéologiques invoquent la
Déclaration de Santiago du Chili, adoptée en 1972. Le MINOM recrute
actuellement ses membres sur tous les continents. On note la présence de
minorités autochtones, d’usagers autant que de professionnels, d’étudiants
autant que de fonctionnaires.

Devenir membre
Peuvent être membre du MINOM des personnes ayant une réflexion et/
ou des pratiques s’inspirant de la nouvelle muséologie. Toute personne
désirant être membre est priée de faire parvenir le formulaire d’adhésion
ci-joint ainsi qu ‘une lettre de présentation au secrétaire du MINOM.

…et participer
Le MINOM est un forum d’action et de réflexion visant à faire connaître
la nouvelle muséologie dans le monde. Il compte sur l’ engagement actif
et l’intervention régulière de ses membres au - sein de l’organisme. Le
MINOM est un instrument que les membres doivent recréer constamment
par leurs propres initiatives à travers des activités qui favorisent leur
participation.
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Changes & Developments in the International Movement
for a New Museology
From its foundation, in 1984, MINOM has endeavoured to keep up
with the changes taking place in society, in museology and in its own
movement, with a view to promoting a kind of museology founded on
social and community values. It aims therefore at defining itself as a
movement that encompasses all museological options (Sociomuseology,
Community Museology, Ecomuseology, Social Museology, and so on),
as long as these meet the principles guiding its philosophy and action
policy.
In October 2007, during its 12th Workshop on New Museology, held
in Lisbon, MINOM started a process of re-organization and social
intervention. This process is the natural result of the transformations
of society, in general, of today’s challenges regarding sustainable
development, and of the significant changes in the forms and behaviour
of museological institutions.
Given the increasingly consistent multidisciplinary approach that is
coming together around the concept of Sociomuseology, a set of actions
is taking shape to achieve our movement’s goals:
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Internal Actions
Promoting the internal growth of the movement, at the same
time strengthening the communication and closeness among its
members, broadening its scope of action in the world of partnerships
and creating permanent exchange strategies between the promoters of
the New Museology.
Seeking new roads of expansion and new models of work and
innovative financing, in order to achieve the desired results.
Rethinking its ways of acting, so as to warrant support to
specific initiatives and actions suitable to the particular features of each
museological project, constantly ensuring the fulfilment of the goals that
guide the movement.
Promoting the updating and clarification of the essential
theoretical concepts so as to foster understanding and a common
language between promoters and players.
Continuing to extend MINOM’s field of action in other social
areas besides the local and rural, in particular in neighbourhoods in
large cities and in the new urban centres of immigration, with a view to
reinforcing, by all means available, communities’ power of intervention.
External Actions
Contributing to the development of existing associative
movements, ensuring constant attention to the changes taking place in
movements and social behaviour.
Promoting, in the area of New Museology, the understanding of
the museum as a powerful tool for social transformation, the appropriation
of heritage and the sustainable development of communities, ensuring
the respect for diversity together with the reinforcement of identities.
Fostering the publication in English of material relating to Social
Museology so as to better disseminate MINOM’s message in a common
international language.
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Making widely available, with the transparency that has always
been MINOM’s hallmark, all the documentation produced in full text
on the web, through its document management system, SIGNUD. http://
www.museumonteredondo.net/sig/
Advocating in ICOM the systematic use of Spanish in all its
initiatives, on a par with the other two official languages, given the
significant number of members that use this language and given its world
expansion, especially in Latin American countries.
MINOM Training Actions promote Sociomuseology as a multidisciplinary
field of knowledge and action, fostering training processes based on the
creative participation in the production of knowledge. Not merely the
transfer of knowledge, training opens doors, guiding and inspiring
initiatives that allow for the instruction of Museology professionals in a
manner suitable to these purposes. Not only do MINOM Training Actions
aim at developing public policies in the areas of culture, education and
heritage, they consistently emphasise the importance of the development
in universities of studies on the theory and practice of New Museology.
The basic principle is to foster the exchange of knowledge and learning
with the community so as to allow for the expansion of mutual knowledge.
Operational Actions occur through international and regional workshops,
the essential gathering ground of the Minomian community. Constantly
striving to improve our meetings and ensure that they are participative,
we allocate papers in a balanced way, promote work in small groups to
facilitate communication, and hold final plenary sessions to discuss and
approve conclusions. To promote the prominence and participation of
different regions and countries, we rotate discussion leaders or work on
themes, to allow for more specific in-depth debate regarding particular
ideas or experiences. Finally, we look to new technologies and graphic
models to overcome communication and comprehension stumbling
blocks between participants of different languages.
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MINOM future action
Globalisation and the worldwide expansion of all communication
models constitute a unique opportunity to promote MINOM’s ideas and
practices. For this reason, the following will be crucial in this process of
transformation:
To promote, through the MINOM website, a forum dedicated
to exchanging and offering supportive services; here members of the
movement and other interested parties may offer or look for support,
advice, theoretical and practical training, and field and research trips,
among other options.
To promote network connections, using the website as the
preferred communication medium, to provide constant information on
the life of the movement, as well as on all known events connected to
Social Museology.
To organize, or integrate by regions, new MINOM groups in
the different countries in the world where contacts have been made or
ideas are being developed regarding Social Museology, endeavouring to
congregate efforts and experiences, and to help and support fledgling
organizations.
To promote MINOM’s physical or documental participation to
disseminate its projects and its thought in world initiatives.
To reinforce MINOM’s presence in ICOM and UNESCO, as
well as in other international entities such as the Council of Europe, the
World Forum, among others, signing agreements with these entities,
with a view to obtaining the funds and the logistic support needed to
facilitate communication and exchange of knowledge and experience
among Minomians all over the world.
To sum up, MINOM’s general affirms and firmly adopts the concepts
and principals that it has proposed in an innovative way for years
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and which are, at present, contributing in a significant way to the
development and deepening of the relationship between museums and
the local communities or international environment that has generated
them. We also affirm the methodical search for an understanding of
the multifaceted and complex realities of contemporary society which
requires us to constantly comprehend contexts in order to realize the
potential missions for museology working with heritage that recognises
itself as the resource for social inclusion and sustainability.

MINOM previous International Workshops
Montreal, Haute-Beauce Quebec – 1984
I-Lisbon, Monte Redondo, Portugal – 1985
II-Toten, Norway – 1986
III-Molinos, Spain – 1987
IV-Chalcos, Greece – 1988
V-Freeming Merlebach, France – 1989
Arizona, USA – 1990
VI-Mashteuiatsh, Haute-Beauce, Quebec – 1992
VII-Hidalgo, Patzcuaro, Mexico – 1996
VIII-Salvador, Brasil – 1999
IX-Santiago do Cacém, Portugal - 2003
X-Rio de Janeiro, Brasil - 2004
XI-Molinos II, España- 2005
XII-Lisboa, Portugal – 2007
XIII- Amsterdam, Netherlands – 2010
www.minom-icom.net
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MINOM Archives was designed within the context of a master’s thesis
submitted to Universidade Lusófona by Ana Mercedes Stoffel Fernandes,
and constitutes a reference methodological framework dedicated to
MINOM – International Movement for a New Museology.
It is based on an ACCESS model of organizing and interpreting
document collections in digital and paper formats, and uses the items
ACONTECIMENTO (event) and DOCUMENTO (document) in a
relational manner in order to make it easier to research, understand,
study, treat and disseminate those collections.
Originally designed for this purpose, the model may also be used by
other researchers on work of a similar nature.
It may also respond to museums’ growing need to organize, inventory
and relate document collections, objects and memories, in community
museums, interpretation centers, and museological projects which
ground their programmes on local history and the reconstitution of
identities.
Best with Internet Explorer 8
SIGNUD –
Documental Collection Interpretation and Management System
http://www.museumonteredondo.net/sig/
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n.41 (2011)
Questões Interdisciplinares na Museologia
Museus, memórias e movimentos sociais

Mário Chagas1

Capítulo I
Da modernidade ao mundo contemporâneo os museus são
reconhecidos por seu poder de produzir metamorfoses de significados
e funções, por sua aptidão para a adaptação aos condicionamentos
históricos e sociais e sua vocação para a mediação cultural. Eles resultam
de gestos criadores que unem o simbólico e o material, que unem o
sensível e o inteligível. Por isso mesmo cabe-lhes bem a metáfora da ponte
lançada entre tempos, espaços, indivíduos, grupos sociais e culturas
diferentes; ponte que se constrói com imagens e que tem no imaginário
um lugar de destaque.
Durante longo tempo os museus serviram apenas para preservar
os registros de memória e a visão de mundo das classes mais abastadas;
de igual modo funcionaram como dispositivos ideológicos do estado
1

Poeta, museólogo, mestre em Memória Social (Unirio) e doutor em

Ciências Sociais (Uerj), professor adjunto da Unirio e coordenador técnico do
Departamento de Museus e Centros Culturais do Iphan.
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e também para disciplinar e controlar o passado, o presente e o futuro
das sociedades em movimento. Na atualidade, ao lado dessas práticas
clássicas um fenômeno novo já pode ser observado. O museu está
passando por um processo de democratização, de ressignificação e de
apropriação cultural. Já não se trata apenas de democratizar o acesso
aos museus instituídos, mas sim de democratizar o próprio museu
compreendido como tecnologia, como ferramenta de trabalho, como
dispositivo estratégico para uma relação nova, criativa e participativa
com o passado, o presente e o futuro. Trata-se de uma denodada luta para
democratizar a democracia2; trata-se de compreender o museu como um
lápis3, como uma singela ferramenta que exige certas habilidades para ser
utilizada.
A metáfora do lápis sugere a necessidade do aprendizado
da técnica de manipulá-lo, aliada a um processo de aprender a ler e a
escrever. Ainda assim, mesmo que o indivíduo seja alfabetizado, mesmo
que ele saiba ler e escrever o mundo, não se tem nenhuma garantia sobre a
orientação ideológica das histórias e narrativas que poderá escrever e ler.
Em outras palavras: os museus são ferramentas que para serem utilizadas
exigem habilidades e técnicas especiais, com eles também podemos
construir narrativas variadas, múltiplas e polifônicas. O aprendizado
de habilidades e técnicas museais implica um certo domínio, uma certa
capacidade de navegação no universo visual. Esta capacidade pode ser
denominada de literacia visual ou museal4.
2

Ver SANTOS, Boaventura de Souza (org.). Democratizar a democracia:

os caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2002.
3

Compreendendo que os museus tanto servem para acender como para

apagar memórias, a professora Regina Abreu sugeriu que eles também sejam
considerados como borrachas. Reunindo essas duas imagens podemos pensar
nos museus como lápis que levam em si uma borracha.
4

Capacidade do indivíduo ler e escrever o mundo por meio das imagens

e das coisas, de seus valores, significados e funções. Acerca do conceito de
literacia visual ver o texto “Museus são bons para pensar: o patrimônio em cena
na Índia”, de Arjun Appadurai e Carol Breckenridge (2007).
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Síntese provisória: não basta lutar para que os movimentos
sociais tenham acesso aos museus. Isso é bom, mas ainda é pouco. O
desafio é democratizar a ferramenta museu e colocá-la ao serviço dos
movimentos sociais; colocá-la a favor, por exemplo, da construção de um
outro mundo, de uma outra globalização, com mais justiça, humanidade,
solidariedade e dignidade social. Como diz Pierre Mayrand: “Hoje, o
rolo compressor da globalização obriga mais uma vez o museólogo a
juntar a sua energia ao apelo das populações e organizações dedicadas
à transformação do quadro museal num Fórum – Ágora – Cidadão, e
obriga-o também a se colocar no campo do altermundismo com uma
posição didática, dialética, capaz, pelas energias vitais que gera, de fazer
progredir o diálogo entre os povos”5. É nesse sentido que o museu pode
se transformar - e isso já está acontecendo – numa prática cultural de
grande interesse para os movimentos sociais, uma vez que os registros de
memória desses movimentos podem contribuir para a luta em que estão
empenhados. Como esclarece Maria da Glória Gohn:
“Na realidade histórica, os movimentos [sociais] sempre
existiram e cremos que sempre existirão. Isto porque eles
representam forças sociais organizadas que aglutinam as
pessoas não como força-tarefa, de ordem numérica, mas
como campo de atividades e de experimentação social,
e essas atividades são fontes geradoras de criatividade
e inovações socioculturais. A experiência de que são
portadores não advém de forças congeladas do passado
– embora este tenha importância crucial ao criar uma
memória quem quando resgatada, dá sentido às lutas
do presente. A experiência se recria cotidianamente, na
adversidade de situações que enfrentam”. (2003, p.14)
5

“Manifeste L’ Altermuséologie”, lançado por Pirre Mayrand, em

Setúbal (Portugal), em 27 de outubro de 2007. Nesse manifesto, o autor propõe
uma “altermuseologia”, “um gesto de cooperação, de resistência, de libertação e
solidariedade com o Fórum Social Mundial”.
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Acionados pelos movimentos sociais como mediadores entre
tempos distintos, grupos sociais distintos e experiências distintas os
museus se apresentam como práticas comprometidas com a vida, com o
presente, com o cotidiano, com a transformação social e são eles mesmos
entes e antros em movimento (museus biófilos).
No entanto, diante de um ente devorador como o museu, tantas
vezes chamado de dinossauro ou esfinge, não se pode ter ingenuidade. É
prudente manter por perto a lâmina da crítica e da desconfiança. Ele é
ferramenta e artefato, pode servir para a generosidade e para a liberdade,
mas também pode servir para tiranizar a vida, a história, a cultura; para
aprisionar o passado e aprisionar os seres e as coisas no passado e na
morte (museus necrófilos). Para entrar no reino narrativo dos museus é
preciso confiar desconfiando.
A configuração do museu moderno remonta ao século XVIII, está
associada ao advento dos estados nacionais, e tem no Museu Britânico e
no Museu do Louvre dois exemplos clássicos. Desde o século XVIII até
a atualidade eles constituem campos privilegiados tanto para o exercício
de uma imaginação criadora que leva em conta o poder das imagens,
como para a dramaturgia do passado artístico, filosófico, religioso,
científico - em uma palavra: cultural. É na moldura da modernidade
que o museu se enquadra como palco, tecnologia e nave do tempo e da
memória. Como palco, ele é espaço de teatralização e narração de dramas,
romances, comédias e tragédias coletivas e individuais; como tecnologia
ele se constitui em dispositivo e ferramenta de intervenção social; como
nave ele promove deslocamentos imaginários e memoráveis no rio da
memória e do tempo. Tudo isso implica a produção de novos sentidos
e conhecimentos, a partir de sentidos, sentimentos e conhecimentos
anteriores. É por poder ser palco, tecnologia e nave que os museus podem
ser compreendidos como lápis (e borracha), com os quais é possível
produzir uma escrita capaz de narrar histórias híbridas, histórias com
múltiplas entradas, meandros e saídas.
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Capítulo II
Ainda que o exercício da imaginação museal no Brasil tenha no
século XIX alguns bons exemplos, foi, sobretudo, no século XX que essa
imaginação desenvolveu-se de modo notável.
O pesquisador Guy de Hollanda, em seu livro Recursos Educativos
dos Museus Brasileiros, publicado em 1958, identificou 145 museus no
Brasil. Para analisar esse repertório de museus produzi um quadro que
organiza esses 145 museus de acordo com o século e as décadas em que
foram criados. Alguns museus aparecem no livro de Guy de Hollanda
sem indicação de data de criação, busquei com os dados hoje disponíveis
complementar essas informações. O resultado está indicado no quadro
abaixo:
REPERTÓRIO DOS MUSEUS BRASILEIROS
(segundo Guy de Hollanda, 1958)
Século/década
Século XIX
1811 a 1820
1841 a 1850
1861 a 1870
1871 a 1880
1881 a 1890
1891 a 1900
Obs. Dois museus do grupo dos museus sem indicação de data de criação poderiam ter sido criados no
século XIX
Subtotal (incluindo os citados na observação)
Século XX

Mu s e u s
criados
1
1
2
1
1
2
2

10
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1901 a 1910
1911 a 1920
1921 a 1930
1931 a 1940
1941 a 1950
1951 a 1958
Museus em organização em 1958
Museus sem indicação de data de criação
Subtotal
Total (século XIX e século XX até 1958)

8
4
7
25
29
31
9
22
135
145

Trata-se de um retrato parcial, mas bastante expressivo, dos
museus existentes no Brasil no final da década de cinqüenta. Mesmo
considerando a hipótese de que alguns museus nascidos no século XIX
morreram ainda jovens - como é o caso dos museus militares do Exército e
da Marinha que, depois de mortos, foram ressuscitados durante o regime
militar e que por isso não aparecem no repertório de Guy de Hollanda - o
quadro geral continua válido, uma vez que apresenta a herança museal
recebida.
A análise do quadro indica que a multiplicação dos museus
brasileiros no século XIX (que representam 6,89% do total de 145) não foi
tão acelerada quanto se imagina. As três primeiras décadas do século XX
somam em conjunto 19 museus (13,10% do total de 145), o que constitui
uma aceleração bastante superior a do século anterior. Ainda assim, nada
se compara à explosão das três últimas décadas de que trata o referido
repertório, que apresentam no conjunto 94 museus (64,82% do total de
145), incluindo aqueles que em 1958 estavam em fase de organização.
Destaque-se ainda que enquanto no século XIX os 10 museus arrolados
estavam espalhados por 7 cidades e 7 unidades federativas (incluindo o
Distrito Federal), os 135 museus criados no século XX distribuem-se por
71 cidades e 21 unidades federativas (incluindo o Distrito Federal e o
Território do Amapá).
Não há dúvidas de que a partir do início dos anos trinta, opera-
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se no Brasil uma grande transformação no campo dos museus, reflexo
direto de transformações políticas, sociais e econômicas. Nos anos
trinta o Estado se moderniza, se fortalece e estabelece uma nova ordem.
Fortalecido e reordenado ele passa a interferir diretamente na vida social,
nas relações de trabalho e nos campos da educação, da saúde e da cultura.
Diversos setores da sociedade passam a contribuir para a re-imaginação
do Brasil. Há um anseio amplo de construção simbólica da nação, no qual
se inserem a re-imaginação do passado, dos seus símbolos, suas alegorias,
seus heróis e seus mitos. A nova ordem exige um novo imaginário e
será preciso mais uma vez repovoar o passado. Isso explica, pelo menos
em parte, a expressiva multiplicação de museus a partir do início dos
anos trinta. Nesse momento, o dispositivo da imaginação museal será
acionado como ferramenta renovada e de grande utilidade política e
social. O seu uso, no entanto, não terá um único sentido e não atenderá
a um único interesse. Reduzir os museus e as práticas de preservação de
fragmentos do passado a meros aparelhos ideológicos do Estado é desistir
de compreender as suas complexidades, as suas dinâmicas internas e os
seus complexos campos de possibilidades, tanto de coerção, quanto de
emancipação.
A notável proliferação de museus iniciada nos anos trinta prolongase e amplia-se nos anos quarenta e cinqüenta, atravessa a Segunda Guerra
Mundial e a denominada Era Vargas e atinge com vigor os chamados
anos dourados. Na atualidade, existem no Brasil, segundo dados recentes
do Cadastro Nacional de Museus, 2470 museus6. Fica claro, portanto, que
se trata de um universo em expansão e que o século XX, mais do que o
XIX, pode no Brasil ser chamado de o século dos museus. É importante
registrar também que essa proliferação não se traduz apenas em termos
de quantidade, ela implica uma nova forma de compreensão dos museus
e um maior esforço para a profissionalização do campo. Há nitidamente
uma valorização da dimensão educacional dos museus, aliada à ampliação
da museodiversidade e ao desenvolvimento de experiências regionais e
locais para além do antigo Distrito Federal.
6

Consulta realizada no dia 7 de novembro de 2007.

306

Cadernos de Sociomuseologia Volume VI

Capítulo III
A cirurgia conceitual operada pelo museu moderno foi tão radical
que, depois de sua realização, tudo passaria a poder ser visto a partir da
própria moldura do museu. Palácios e palafitas, casas-grandes e senzalas,
castelos e bangalôs, fábricas e escolas, escolas de samba e cemitérios,
florestas e portos, terreiros de candomblé e centros espíritas, lojas
maçônicas e igrejas católicas, pessoas, animais, plantas e pedras, trens,
aviões e automóveis, pedaços da lua e fragmentos da alma, paisagens
urbanas e rurais, campo e cidade, tudo, em fim, passou a poder ser
compreendido como parte de uma museologia aplicada ou de uma
museografia especial.
Donald Preziosi, em texto publicado no catálogo da XXIV Bienal
de São Paulo, identifica o poder canibal do museu e procura estratégias
para “evitar ser comido”. Ainda assim, segundo Preziosi (1998, p.50):
“Não podemos escapar aos museus, já que o próprio mundo de nossa
modernidade é, nos aspectos mais profundos, um supremo ‘artefato’
museológico”.
Mais adiante, o citado autor argumenta: “Evitar ser comido por um
museu é reconhecidamente um problema universal, dado que vivemos num
mundo em que virtualmente qualquer coisa pode ser encenada ou exposta
em um museu e em que virtualmente qualquer coisa pode servir ou ser
classificada como museu”. (Preziosi, 1998, p.50).
Ainda que eu concorde com o diagnóstico de Preziosi, não
concordo com o seu andamento e menos ainda com a sua sugestão de se
evitar a antropofagia museal. Na perspectiva dos timbiras, por exemplo,
para não ser comido basta se acovardar diante do risco da morte, basta
não ter dignidade para morrer. Possivelmente, esta não é a proposta de
Preziosi. Mas, ainda assim, eu gostaria de sentenciar: apenas aquele que
está corajosamente pronto para ser devorado, está também em condições
de saborear o banquete.
Reconhecer o poder antropofágico do museu, a sua agressividade
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e o seu gesto de violência em relação ao passado é, ao que me parece,
um passo importante; mas, talvez o maior desafio seja reconhecer que
essas instituições criam e acolhem o humano, e, por isso mesmo, podem
ser devoradas. Devorar e ressignificar os museus, eis um desafio para as
novas gerações; eis o desafio que vem sendo enfrentado, por exemplo,
pelo Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, quando cria o Museu
da Maré, uma favela com mais de 15 comunidades e mais de 132.000 mil
habitantes.
Na atualidade, a afirmação de que os museus constituem lugares
de memória passou a ser um lugar comum. Se nos anos 80 e 90 as
investigações de Pierre Nora sobre os lugares de memória eram capazes de
produzir impactos criativos, hoje seus impactos tendem a ser absorvidos,
neutralizados e naturalizados.
Passou a ser praxe de elogio institucional a afirmação de
que o museu “x” ou “y” é um lugar (ou casa) de memória; como se a
memória tivesse valor em si mesma e fosse a expressão da verdade pura
e do supremo bem; como se o esquecimento fosse o mal ou um vírus
criminoso que devesse ser combatido, deletado, destruído. De qualquer
modo, compreendidos como casas de memória, os museus entraram no
século XXI em franco movimento de expansão e continuam exercendo,
em nome de sujeitos mais ou menos ocultos, o seu poder que tanto serve
para libertar, quanto para tiranizar o passado e a história, a arte e a ciência.
Talvez fosse adequado, para melhor compreendê-los numa
perspectiva crítica, aceitar a obviedade: os museus são lugares de memória
e de esquecimento, assim como são lugares de poder, de combate, de
conflito, de litígio, de silêncio e de resistência; em certos casos, podem
até mesmo ser não-lugares. Toda a tentativa de reduzir os museus a
um único aspecto, corre o risco de não dar conta da complexidade do
panorama museal no mundo contemporâneo.
Ao considerar o movimento de proliferação e ressiginificação dos
museus no Brasil nos últimos trinta anos, dois aspectos, segundo penso,
ganham destaque: a diversidade museal e a democratização da tecnologia
museu.
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O fenômeno da ampliação da diversidade museal trouxe a erosão
das tipologias museológicas baseadas em disciplinas e acervos, o
alargamento do espectro de vozes institucionais, a flexibilização das
narrativas museográficas de grandes sínteses nacionais ou regionais,
a experimentação de novos modelos museológicos e museográficos,
a disseminação de museus e casas de memória por todo o país. A
democratização da tecnologia museu implicou a apropriação (ou a
antropofagia) dessa ferramenta por diferentes grupos étnicos, sociais,
religiosos e familiares com o objetivo de constituir e institucionalizar
as suas próprias memórias. Alguns exemplos: Koahi - Museu dos Povos
Indígenas do Oiapoque (Oiapoque, AP), Museu Casa de Chico Mendes
(Xapuri, AC), Museu da Maré (Rio de Janeiro, RJ), Casa de Memória
Daniel Pereira de Mattos do Centro Espírita e Culto de Oração Casa
de Jesus Fonte de Luz (Rio Branco, AC), Museu Indígena de Coroa
Vermelha (Santa Cruz de Cabrália, BA), Museu Magüta dos índios
Ticuna (Benjamim Constant, AM), Ecomuseu da Amazônia (Belém,
PA), Museu Vivo de Duque de Caxias (Duque de Caxias, RJ).
Os exemplos de apropriação cultural poderiam ser dobrados ou
triplicados. Creio, no entanto, que os acima indicados são suficientes para
corroborar a afirmação de que é um desafio pertinente (e impertinente)
a idéia de pensar os museus como antros antropofágicos (ou mesmo
canibais) e entes que podem ser antropofagizados.
De algum modo, os museus nos desesperam e ainda assim guardam
os tesouros da nossa humanidade, tesouros que nos aguardam e que para
ser encontrados e desfrutados exigem coragem de ser, coragem de lidar
com eles de modo sensível e criativo. É preciso que nos aproximemos
deles sem ingenuidade, mas também sem a arrogância do tudo saber. É
preciso que nos apropriemos deles. Um dos nossos desafios é aceitá-los
como campos de tensão. Tensão entre a mudança e a permanência, entre
a mobilidade e a imobilidade, entre o fixo e o volátil, entre a diferença e a
identidade, entre o passado e o futuro, entre a memória e o esquecimento,
entre o poder e a resistência.
E é por isso, é por serem tensão e processo, é por estarem em
movimento que os museus – casas de sonho, de criação, de educação e
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de cultura - interessam aos movimentos sociais: aos movimentos étnicoraciais (índios e negros); aos movimentos que lidam com as questões
de gênero (mulheres e homossexuais); aos movimentos rurais pela
terra, reforma agrária e acesso ao crédito para assentamentos rurais; aos
movimentos de solidariedade e apoio aos meninos e meninas de rua;
aos movimentos que lutam por condições de habitabilidade na cidade;
aos movimentos que defendem uma maior participação nas estruturas
político-administrativas das cidades (orçamento participativo, conselhos
gestores, conselhos de cultura etc.), aos movimentos que lutam contra
as políticas neoliberais e os efeitos da globalização; aos movimentos
de defesa do meio ambiente e de democratização dos equipamentos
urbanos; aos movimentos que lutam a favor da acessibilidade universal;
aos movimentos que não são contra e também não são a favor... e tantos
outros movimentos.
Suponho que se engana quem pensa que existe uma única
possibilidade de memória e que essa possibilidade única implicaria a
repetição do passado e do já produzido; suponho que se engana quem
pensa que há humanidade possível fora da tensão entre o esquecimento
e a memória. É essa tensão, ao contrário do que poderia parecer, que
garante a eclosão do novo e da criação. O futuro também nos olha e
pisca lá de dentro do passado (se é que o passado tem um dentro). O
esquecimento total é estéril, a memória total é estéril.
O território fértil e propício para a imaginação criadora e generosa
tem estrias produzidas pela memória; a possibilidade de criação humana
habita e mora na aceitação da tensão entre recordar e esquecer, entre o
mesmo e a negação da mesmice, entre a permanência e a mudança, entre
a estagnação e o movimento.
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The local population and museums. An analysis based on the
use of museums in the Alt Pirineu and Aran Region
(Catalonia, Spain)

Gabriel Alcalde Gurt1

Abstract
This paper is based on a study of visitors to the museums in the Alt
Pirineu and Aran region (Catalonia, Spain). We describe the characteristics
of the museums’ users and analyse the relationship between the museums
and the local community. We highlight the importance of these facilities
for local development, and the need to consider and prioritize their role
as culture centres for the region’s population.
Keywords: Visitor studies, local community, local museum, High
Pyrenees, Aran Valley.
In the Alt Pirineu and Aran region, situated in the northeast of the
Iberian Peninsula, the local population is involved in numerous projects
to recover and conserve cultural heritage. This has led to the existence of a
considerable number of museum initiatives, most of which are promoted
and maintained locally (figure 1).
This area, which has a population of 76,800 inhabitants (2009),
covers six districts and has a surface area of 5,775 km2, there are as many
1
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as 53 museums and heritage centres (figure 2). Logically, these include a
wide range of very different facilities which vary in their subject matter
(natural sciences, art, history and ethnology, among others), the way they
are managed, the type of model they are based on (for example, museums
on single topics, ecomuseums and visitor centres), their budgets, their
staff numbers and characteristics, the activities they carry out, and the
number of visitors they receive, among other factors (Abella et al., 2008).
Some of these museums and heritage centres were founded in
recent years, whilst others have a longer history. However, most of
them were opened after 1990. As many of these facilities have now been
operating for several years, it was considered a good time study them
and analyse their use2. We focused on finding out the different ways in
which they are used and the characteristics of the people that use them
(Alcalde, Castellà, Rojas, 2010). In this context, our analysis was centred
on the relationship that is established between these local museums and
the communities that live in the regions in which they are located. The
results of this analysis are presented in this paper.

Method
One of the main difficulties in carrying out this kind of study is
linked to the wide variety of museums and heritage centres and the need
to establish analytical parameters that can be applied to all of them.
To obtain data on the use of these facilities, we carried out both
quantitative counts and qualitative, survey-based studies in 2008.
Individual and group visitors were surveyed in the museums and heritage
centres. In addition, surveys were carried out in various tourist offices in
the region to obtain an idea of visitors’ prior knowledge of the museums.
2
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Finally, residents of the towns in which the museums are located
were surveyed to find out about the use of each centre by the local
community.

The use of Museums in the Pyrenees
The monthly distribution of all visits to the museums and heritage
centres analysed in the study followed a pronounced seasonal pattern
and coincided with the distribution observed for several of the individual
centres. The highest number of visitors was registered in August. Visitor
numbers were also high in July and September. This indicates that the
centres were used most during the summer months. Apart from the
summer period, there was a relatively high number of visitors in May
and June. Another peak was observed in March, during Easter week.
Therefore, visits to museums and heritage centres are closely linked to
holiday periods and to the times of the year with the best weather. Hence,
they are associated mainly with trips to the region by people who live in
other areas.
The information obtained and the surveys that were carried out
showed that the majority of visitors to the museums in the Alt Pirineu
and Aran region had a university education (66%). People with primary
or secondary education were less represented (9% and 24%, respectively).
These proportions are very different from those found in Catalan society,
for example. However, most museum visitor studies find that the majority
of visitors have a higher education.
Another characteristic of individual visits to the museums and
heritage centres is that they were usually made with the family (36%) or
with a partner (31%). Fewer visits were made with friends (17%), and
solitary visits were not common (6%).
Many of the survey respondents (76%) were visiting the museum
for the first time. The majority of people who visited the museums and
heritage centres in the Alt Pirineu and Aran region lived in Catalonia
(64%). The number of visitors from the rest of Spain was 21% of the total
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number surveyed and the number of visitors from abroad made up 7% of
the total. The population of the region was not highly represented in the
surveys that were carried out; only 5% of all respondents lived in districts
of Alt Pirineu and Aran.
Visitors found out about the museum or heritage centre in various
ways. However, “word of mouth” was the most common of these (28%).
The information provided by leaflets, guides or other publications also
played an important role in the decision to visit the centre (17%), as did
information given by tourist offices (13%). The Internet was also used to
find out about centres, but to a lesser extent (6%).
Hotels and hostels were the types of accommodation that were
most commonly used (39%) by visitors whose trip involved spending the
night away from their homes. Other types of accommodation, such as
rural guest houses, were also used to a certain extent (10%).
The characteristics of groups of visitors varied according to the
kind of museum or heritage centre in question. In some facilities (for
example, the Centre del Romànic, the Museu de la Moto or the Ecomuseu
d’Esterri d’Àneu) the commonest type of group was that which we have
classified as “other”; i.e. not a senior citizen, school or university group.
However, these three centres also received a high number of visits
from senior citizen groups. In other facilities (such as the Museu de les
Trementinaires or the Museu de l’Urgell), senior citizen groups were the
most predominant, although there was also a notable presence of “other”
groups.
The size of the group was frequently small (less than 20 people).
The origin of the groups of visitors varied according to the facility. For
example, a similar number of groups from Catalonia, Spain and abroad
visited the Centre del Romànic. In other centres (for example, the Museu
de la Moto and the Ecomuseu d’Esterri d’Àneu) most of the groups were
from Catalonia.
The type of excursion that was made by the groups was closely
related to their origin. Therefore, groups that we can consider to be
tourists and those that can be classified as day trippers also varied from
one centre to the next. In some of the centres, most of the groups were
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comprised of tourists (Centre del Romànic, Ecomuseu d’Esterri d’Àneu,
and the Museu Diocesà de l’Urgell). In other centres, almost all of the
groups are made up of day trippers (Museu de la Moto and the Museu de
les Trementinaires).
An interesting aspect to consider in studies of the use of museum
and heritage centres is how much visitors to the region know about
its cultural heritage. The surveys completed by visitors who sought
information from the area’s tourist offices showed that their knowledge
of heritage facilities in the region varied widely. In some offices (for
example, that of Puigcerdà or Vielha), most of the survey respondents
knew little about the heritage facilities in the area. In other offices (for
example, that of Sort or Boí), visitors to the region had a considerable
knowledge of the local heritage facilities.
The intention to visit heritage facilities varied depending on the
area. The majority of survey respondents in some tourist offices (Sort
84%; Vielha 85%) stated that they were interested in visiting museums and
heritage centres, regardless of whether or not they had prior knowledge
of these facilities. In other offices, the proportion of people who stated
that they intended to visit a heritage centre was lower (Vielha 65%). In
one case, there was a slight predominance of people who declared that
they had no intention of visiting any such centres (Puigcerdà 57%).
In some tourist offices, the majority of the respondents who stated
that they intended to visit a cultural heritage facility had already decided
which one they wished to visit (Boí, Sort). In other offices, visitors
expressed their intention to visit a centre, but did not know exactly which
one (Puigcerdà, Vielha).

The Relationship between the Local Population and Museums and
Heritage Centres
Up to this point, we have addressed all of the visitors to museum
and heritage centres together. Most of these visitors were day trippers or
tourists who visited the centres as part of their trip to these districts of

316

Cadernos de Sociomuseologia Volume VI

the Pyrenees. However, we are particularly interested in increasing our
knowledge of the use of the centres by the local population. To achieve
this objective, we can use information from the analyses carried out in
the museums and heritage centres. However, the number of residents
of the towns in which the centres are located represented a very small
proportion (5%) of the survey respondents, as discussed above. Therefore,
the information that can be gathered in this way does not fully describe
the relationship between the local population and the museum. As a
result, we considered that further information needed to be obtained
from studies of the local population. This was achieved through the use
of specific surveys.
The field work was carried out in the towns of Tuixén (141
inhabitants, Museu de les Trementinaires), Vall de Boí (1,076 inhabitants,
Centre del Romànic de la Vall de Boí), Isona (1,150 inhabitants, Museu
de la Conca Dellà), Pobla de Segur - Conca de Dalt (3,266 inhabitants,
Museu dels Raiers), Capdella (791 inhabitants, Museu Hidroelèctric de
Capdella) and Esterri d’Àneu (946 inhabitants, Ecomuseu de les Valls
d’Àneu) (the population figures are for 2009. Source: IDESCAT). We
surveyed a significant sample of the people who live in these towns. The
sample was selected randomly from the respective municipal registers.
These surveys provided information on the extent to which the local
population is involved in and uses the museums and heritage centres.
Notably, an analysis of these surveys revealed that the museums
are well-known by the people who reside in the respective towns. Overall,
96% of survey respondents claimed that they knew of the existence of the
museum in their town. There was a slight difference in distribution: in
some of the towns all of the survey respondents knew where the museum
was, whereas in others the proportion was slightly lower (87%).
In addition, most of the survey respondents not only knew about
the respective centre, but had also visited it (73%). In addition, many
respondents had attended activities organized by the centre (60%). In
some towns, the knowledge and use of the museum by the town residents
was very high (100% had visited the centre and 89% had attended
activities).
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The third notable aspect revealed by this analysis is the large
proportion of respondents who were convinced that the museums
made a positive contribution to their respective towns. Thus, the local
population made frequent use of the museums and strongly believed that
they played a positive role in the life of the community. This was stated
by 93% of all survey respondents. In some of the towns, this opinion was
held by 100% of the respondents.
The survey respondents explained why they considered that the
museum was beneficial to their town and its residents. When asked what
the museum contributed to the town, respondents mainly focused on
two aspects: those related to the dissemination of information about the
area, and the specific benefits for the local population. In relation to the
first aspect, respondents stated, for example, that the museum “informed
people about the area” “brought tourism into the area” and “led to
financial benefits”. In terms of the second aspect, respondents referred,
for example, to the fact that the museum “provided work for people in
the area”, “increased the cultural offerings”, “encouraged the participation
of the local population” and “was a way to recover and preserve historical
memory”.
Many of the respondents identified with the museums in their
towns, in addition to having positive opinions about them. Combined
figures for the six towns that were surveyed show that 53% of the
respondents identified with their respective museum or heritage centre.
This percentage varied between 30% and 77% depending on the town,
and mainly in relation to the type of museum. If the museum was about
a type of work that was traditionally carried out in the area, the local
population identified more with the museum than when the subject
matter was palaeontology, for example. The reasons respondents gave
for this sense of identification with the centre included the fact that it
“displays the traditions”, “describes a trade”, “my family used to work in
this trade”, “it forms part of the valley’s tradition” and “it forms part of
my life”.
The survey respondents knew about and, for the most part, used
the museum in their town. In addition, they demonstrated that they
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were interested in finding out about other museums in this region of the
Pyrenees. This was highlighted by the fact that most of the respondents
stated that they knew one or two other museums or heritage centres in
the area. Some respondents mentioned three or more centres (30%: 1
centre; 16%: 2 centres; 7%: 3 or more centres). A larger proportion (46%)
of respondents stated that they did not know of any other museums or
heritage centres.
The interest that the survey respondents showed in museums
and heritage centres was focused particularly on facilities in the region
of the Pyrenees in which they resided. It did not extend to museums in
general. Outside of their region of the Pyrenees, these people only visited
museums occasionally.

Local Population and Museums
Heritage organizations, which include museums, can participate
in the development of a region by adding value to cultural heritage.
Although this is just one of the benefits of heritage, it is often considered
that the main and most important contribution of museums and heritage
centres to a region is based on the fact that they constitute a resource
for development. Thus, museums and heritage centres can participate
in improving the quality of life and socioeconomic conditions of those
who live in a region (Gijón, 2006), while also contributing to a sense of
regional pride. In this framework, museums and heritage centres can
also help to create jobs directly and indirectly (Vázquez, 1988). These are
resources that can create wealth in a region, mainly in terms of their use
by tourists.
The evaluation of heritage in terms of economic aspects (Greffe,
2003) is of great importance and interest to society and to the heritage
itself. This factor must be taken into account and in no way overlooked
in museum management. Clearly, heritage’s contribution to the economy
is of great importance to the region in question and to the community
that lives there. However, local museums should not focus exclusively on
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their use by visitors to a region to consolidate their function as a resource
for local development; they must also be designed for use by the resident
population.
This use of museums and heritage centres by the local population
is essential and should be a priority objective in their planning.
Consequently, museums must draw up programmes that are aimed at the
local population. In this context, methods should be established to study
the use of centres by local populations and analyses should be carried out
to assess this aspect. The use of local museums by the population that
lives in the region is a topic on which some studies have already had an
impact in Catalonia (for example, Alcalde, 1997; Alcalde & Rueda, 1989).
Museums and heritage centres must facilitate and consolidate their
function as culture centres for the local population. The analysis of the
use of museums and heritage centres in the Alt Pirineu and Aran region
that was carried out in this study shows that these facilities focus on both
the local population and visitors from other areas. On the one hand,
they are a resource that contributes to the development of the region.
On the other, they constitute a cultural resource for local residents. In
the area of the Catalan Pyrenees that was studied, most of the residents
of the different towns knew about the existence of the museum in their
municipality. They visited and participated in the activities that the
museum organized and considered that it was an important factor in their
historical memory. This use of museums by residents of the region should
be taken into consideration and prioritized in the local management of
museums and heritage centres.
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Figures
Figure 1. List of museums and heritage centres in the Alt Pirineu and
Aran region, according to Abella et al., 2008.
MUNICIPALITY

COMARCA

Casa del Parc Nacional

Boí

Alta Ribagorça

Col·lecció d’Art Sacre de la
Ribaçorça

El Pont de Suert

Alta Ribagorça

La Fàbrica

El Pont de Suert

Alta Ribagorça

Centre del Romànic dela Vall
de Boí

Erill la Vall

Alta Ribagorça

Centre d’Informació

Senet

Alta Ribagorça

Museu del’Acordió

Arsèguel

Alt Urgell

Fàbrica de Llanes

Arsèguel

Alt Urgell

Museu de la Moto

Bassella

Alt Urgell

HERITAGE CENTRES
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Museu del Pagès

Calbinyà

Alt Urgell

Sala Límit KT. Museu dels
Dinosaures

Coll de Nargó

Alt Urgell

Museu dels Raiers

Coll de Nargó

Alt Urgell

Museu Diocesà d’Urgell

La Seu d’Urgell

Alt Urgell

Expo-Trac

Montferrer

Alt Urgell

Museu Antiga Farinera

Montferrer

Alt Urgell

Pou de Gel

Oliana

Alt Urgell

Centre Exposició de les Homilies
d’Organyà

Organyà

Alt Urgell

Museu de la Vinya i el Vi de
Montanya

Pont de Bar

Alt Urgell

Museu de les Trementinaires

Tuixén

Alt Urgell

Museu del Boscc

Bellver de Cerdanya

Cerdanya

Col·lecció Museu

Das

Cerdanya

Museu Municipal

Llívia

Cerdanya

Museu Casa del Riu

Martinet

Cerdanya

Parc dels Búnquers

Montellà i Martinet

Cerdanya

Museu de l’Esclop

Meranges

Cerdanya

Museu Cerdà

Puigcerdà

Cerdanya

Museu Hidrolèctric

Capdella

Pallars Jussà

Museu dels Raiers de la Noguera
Pallaresa

El Pont de Claverol

Pallars Jussà

Museu de la Conca Dellà

Isona

Pallars Jussà

Casal dels Voltors

La Torre de Tamúrcia

Pallars Jussà

Casa Bonifaci

Llimiana

Pallars Jussà

Centre d’Interpretació de l’Antic
Comerç

Salàs de Pallars

Pallars Jussà

Casal Manyanet

Tremp

Pallars Jussà

Museu Comarcal de Ciències
Naturals

Tremp

Pallars Jussà

Serradora

Alós

Pallars Sobirà

Museu de la Fusta

Àreu

Pallars Sobirà

Casa del Parc Nacional

Espot

Pallars Sobirà

Ecomuseu de les Valls d’Àneu

Esterri d’Àneu

Pallars Sobirà

Quadra de Casa Carma

Esterri d’Àneu

Pallars Sobirà

L’Alfolí

Gerri de la Sal

Pallars Sobirà

Despoblat de Santa Creu

Llagunes

Pallars Sobirà
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Ecomuseu els Pastros dela Vall
d’Àssua

Llessui

Pallars Sobirà

Era d’Ortega

Peramea

Pallars Sobirà

Museu de les Papallones de Catalunya

Pujalt

Pallars Sobirà

Arquitectura en Miniatura del
Pirineu

Ribera de Cardós

Pallars Sobirà

Presó Museu El Camí dela Llibertat

Sort

Pallars Sobirà

Central Hidroelèctrica Subterrània

Tavascan

Pallars Sobirà

Mines Victòria

Arres de Sus

Val d’Aran

Glèsia de Sant Joan

Arties

Val d’Aran

Eth Corrau

Bagergue

Val d’Aran

Era Mòla

Salardú

Val d’Aran

Fabrica dera Lan

Vielha

Val d’Aran

Musèu dera Val d’Aran Tor deth
generau Martinhon

Vielha

Val d’Aran

Ecomusèu ço de Joanchiquet

Vilamòs

Val d’Aran

Figure 2. Location of the museums and heritage centres in the Alt
Pirineu and Aran region (Catalonia, Spain).
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Documentos Básicos de Museologia: principais conceitos

Judite Primo
O conceito de Património cultural ganhou nas últimas cinco
décadas, novos e alargados significados, fazendo com que as motivações
sociais acerca do património e seus entendimentos fossem se alargando e
intensificando, não apenas entre os técnicos e especialistas das diferentes
áreas de actuação, mas também a outros sectores da sociedade.
Durante toda a primeira metade do século XX, as acções de
preservação e de pertença do património cultural, no que tange às
referências arquitectónicas, centravam-se, quase que exclusivamente,
na preservação dos edifícios/ monumentos que detivessem significados
históricos, de unicidades/ raridades, de antiguidade e sobretudo de
urbanidade; no que tange as referências museológicas, a preservação
estava voltada para as referências materiais e móveis do património
cultural.
O primeiro grande passo para a alteração do referido cenário foi dado
em 1964, através da Carta de Veneza, aprovada no II congresso de Arquitectos
e Técnicos de Monumentos Históricos, e que veio legitimar um novo conceito
de monumento que passa a ser entendido como:
“não só as criações arquitectónicas isoladamente,
mas também os sítios, urbanos ou rurais, nos quais
sejam patentes os testemunhos de uma civilização
particular, de uma fase significativa da evolução
ou do progresso, ou algum acontecimento histórico.
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Este conceito é aplicável, quer às grandes criações,
quer às realizações mais modestas que tenham
adquirido significado cultural com o passar do tempo.”
(Carta de Veneza)
É a partir desse período que novas e profundas alterações ocorrem na
sociedade ocidental, que influenciam e são influenciadas pelo processo
de ampliação do entendimento do património. Passando a integram não
apenas as referência tangíveis do património como também as intangíveis
e, referente ao património urbanístico há uma ampliação das acções
preservacionistas em monumentos isolados passando a actuar também
em conjuntos de construções. São exemplos destas preocupações uma
série de documentos produzidos, sobretudo, pela UNESCO através do
ICOMOS e ICOM, e o Concelho da Europa.
A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura), com sede em Paris, foi criada em 1945 pela ONU
como instituição especializada e tem por objectivos:
“Contribuir para a manutenção da paz e da segurança
ao estreitar, pela educação, pela ciência e pela cultura,
a colaboração entre as Nações, a fim de assegurar
o respeito universal pela justiça, pela lei, pelos
direitos do homem e pelas liberdades fundamentais.”
(UNESCO, 1980)
No âmbito das suas atribuições a UNESCO recebe a
contribuição de Organizações não Governamentais (ONG`S), e sendo
de referir, por tratarem especificamente de questões museológicas e
de património, o ICOM e o ICOMOS.
O Conselho da Europa, criado em 1949, tornou-se, como resultado das
grandes alterações ocorridas na Europa nos últimos anos, um fórum
intergovernamental e interparlamentar de grande importância para o
referido continente. Foi criado tendo por objectivo propor a adopção
de acções conjuntas no que se refere ao aspectos sociais, económicos,
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administrativos, culturais, científicos e jurídicos, contribuindo assim
para estreitar os laços da União Europeia.
Actualmente o Conselho da Europa possui 41 Estados membros, e mais
47 Países aderentes à Convenção Cultural Europeia, refiro-me a um
tratado internacional que define o quadro das actividades da Organização
no que se refere à educação, cultura, património, desporto e juventude.
Após as duas Cimeiras de Chefes de Estado e de Governo, realizadas em
1993 e de 1997, a cooperação cultural, entre os Países membros, passou a
desempenhar um papel cada vez mais importante na procura da coesão
social, da estabilidade política e dos valores democráticos.
A partir da década de setenta, o Conselho da Europa, de acordo com
a vertente mundial, passou a defender o alargamento da noção de
património. Com isso passou a interessar-se pelas componentes do
ambiente humanizado e edificado, como os centros históricos, conjuntos
urbanos e também rurais, património técnico e industrial assim como a
arquitectura contemporânea.
Neste contexto, o Conselho da Cooperação Cultural (CDCC), órgão
director do qual depende também o sector da Educação, procurou
concentrar a sua acção em Projectos e Actividades de Serviço,
considerados prioritários.
As linhas de actuação do Conselho de Cooperação Cultural na área do
património tem-se voltado para as seguintes áreas:
actualidade;
arqueologia;
cooperação e assistência técnica;
inserção social;
interacção cultural europeia;
catalogação de bens culturais;
pedagogia do património;
património e sociedade;
saber-fazer e formação patrimonial;
património comum europeu;
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Ao longo das três últimas décadas foram elaborados vários
documentos pelo Conselho da Europa voltados para a salvaguarda do
património, a utilização educativa do património e o património como
elementos promotor do desenvolvimento sustentado das localidades.
Muitos desses documentos aparecem como documentos reguladores para
uma prática e gestão do património em consonância com as directivas
contemporâneas.
Em relação aos programas voltados para a questão cultural no
Conselho da Europa, podemos destacar as seguintes áreas:
Educação para a Cidadania Democrática
Políticas linguísticas para uma Europa multilíngue e multicultural
Aprender e ensinar a História da Europa do século XX
Classes Europeias do Património
Nas suas actividades de mais destaque podemos notas as áreas da
Formação Contínua do Pessoal Educativo, a criação de uma Rede Comum
de Dados sobre o Património e os Laços e Intercâmbios Escolares.
Desde os anos 60, o campo patrimonial tem sido o tema central da
cooperação cultural internacional. Na Europa, os primeiros passos para
essa cooperação impulsionou a elaboração da Carta de Veneza de 1964
(ICOMOS), que surge como um elementos de extrema importância
para veicular uma efectiva cooperação profissional. O referido texto
levava uma mensagem internacional sobre a preservação, conservação
e restauro do património arquitectónico. Nesta mesma época, e por
iniciativa do Conselho da Europa, a mensagem de salvaguarda do
património ganha uma implicação política e é convertido em programa
de cooperação internacional entre países Europeus, criando o Ano do
Património Arquitectónico Europeu, em 1975. a nível global, a UNESCO
desenvolveu trabalhos do mesmo tipo e estabeleceu um sistema para
proteger os elementos do património mundial considerados mais
importantes, aplicando um Convénio no ano de 1972.
Não podemos esquecer que é justamente esse o período de maior
inovação nos trabalhos museológicos em toda a Europa. Se utilizarmos o
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cenário português como exemplo, verificaremos que surgem os primeiros
museus locais no País. Esses novos museus assumiram a participação
da sua comunidade como factor decisivo para o exercício das suas
funções. O património passa a ser assumido como um bem comum pelas
comunidades locais e gradativamente a ser entendido como um vector
promotor para as comunidades locais atingirem um desenvolvimento
sustentado.
Actualmente a cooperação internacional na área do património é
gerida em níveis diferenciados. Em termos geográficos, marca-se uma
diferença entre organizações mundiais, como a UNESCO, o ICOMOS
e o ICOM; e as organizações regionais como o Conselho da Europa ou
a União Europeia, que também leva a cabo uma série de actividades
relacionadas com a reabilitação do património.
Quanto ao tipo das instituições é também preciso distinguir
entre organismos intergovenamentais como o Conselho da Europa e
Organizações Não Governamentais (ONGs) como o ICOMOS, o ICOM
e a Fundação Europeia para os Ofícios do Património.
Com a cooperação estabelecida entre o Conselho da Europa e o
Conselho do Património Mundial da UNESCO e o apoio dos membros
da Rede do Património Europeu, o sistema de informação pode
extender-se para dar seguimento ao convénio do Património Mundial.
Dos documentos produzidos ao longo da segunda metade do
século XX pelas referidas instituições, podemos citar: A Convenção
do Património Mundial sobre a Protecção do Património Mundial,
Cultural e Natural (UNESCO, 1972) que definiu como património
cultural os monumentos, os conjuntos e os sítios; A Carta Europeia
do Património Arquitectónico (produzido em 1975) no qual reafirma
que o património arquitectónico é formado não só pelos monumentos
mais importantes, mas também pelos conjuntos de construções das
cidades antigas e aldeias tradicionais nas suas envolventes naturais e
construídas pelos Indivíduos; A Recomendação para a Salvaguarda dos
Conjuntos Históricos e a sua Função na Vida Contemporânea, mais
conhecida como Carta de Nairobi (UNESCO, 1976) que veio definir
novos conceitos, nomeadamente os de conjunto histórico ou tradicional

328

Cadernos de Sociomuseologia Volume VI

e de salvaguarda; no mesmo ano é produzido outro documento de
referência que é o Apelo sobre a Arquitectura Rural e o Ordenamento
do Território (produzido pelo Concelho da Europa, 1976) que ao
reconhecer os perigos que os desequilíbrios ecológicos estavam a
causar na paisagem rural, propõe uma mudança radical de orientação.
Esclarece que para preservar o património construído e a paisagem
em que este está inserido é necessário um plano de acções que
integrem simultaneamente as estruturas físicas, a fixação humana, a
criação de emprego e a articulação de actividades diversificadas, sem
esquecer que a preservação não deve incidir apenas nas características
estéticas do património, mas também nos testemunhos e sabedorias
comunitários.
Todos esses documentos seguem uma linha de preocupação e
actuação que nos levam a perceber o património nas suas relações com
o meio em que se insere, na sua dinâmica social e no seu papel como
elemento simbólico. É ainda importante ressaltar que essas preocupações
também nos fazem reflectir sobre o papel do património no contexto
museal e museológico e serviu de influência para que os profissionais
da museologia pudessem também formular documentos de base para
fundamentar a acção museal.
Assim foram elaborados os documentos de referência na
museologia, a saber: Declaração do Rio de Janeiro de 1958 que analisa
e questiona o papel das exposições nos museus, a importância dos
museus como recursos educativos e um novo entendimento do o objecto
museológico.
Em 1972, é organizada a Mesa Redonda de Santiago do Chile,
influenciada pelas discussões promovidas pela UNESCO sobre o
papel e função do património na sociedade – também permeadas
pelos questionamentos do Maio de 68 sobre o papel dos museus numa
sociedade em transformação. Produz-se um documento, de todos o
mais inovador e de extrema importância para a museologia, que
apela à uma acção museológica comprometida com questões sociais,
económicas, educacionais e políticas. Alerta para o papel político do
museólogo e o reconhecimento da importância do cidadão em todo o
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processo de preservação, entendimento e divulgação do património
cultural.
Seguindo esses pressupostos é elaborado em 1984 a Declaração
de Quebec, na qual é feito o reconhecimento da “Nova Museologia” e em
consequência é criado um ano depois -1985- o Movimento Internacional
para uma Nova Museologia – MINOM -. Ainda em 1984, a Declaração
de Oaxtepec que assume um trinómio de base para uma nova acção
museológica: património-território-população e pela primeira vez
refere o Ecodesenvolvimento. Em 1992, vinte anos após a Mesa Redonda
de Santiago, é elaborado a Declaração de Caracas, um documento que
busca actualizar os conceitos do documento de Santiago.
Quando fazemos uma análise comparativa entre os documentos
de referência para a Museologia produzidos, quase que exclusivamente
pelo Icom e pelo MINOM, e os documentos produzidos pelo ICOMOSUnesco e Conselho da Europa, percebemos como os nossos cinco
documentos estavam actualizados e de como os profissionais que os
formularam estavam em consonância com as directivas internacionais
sobre o património.
Utilizando a Carta de Veneza de 1964, como marco para o inicio
de uma fase de transformação e maior preocupação com a diversidade do
património, verificamos que os documentos produzidos durante os anos
70 demonstram uma grande preocupação com o alargamento da noção de
património e sua preservação in-situ, também preocupações apresentadas,
analisadas e discutidas durante a Mesa Redonda de Santiago do Chile.
Os anos 80 e 90 foram marcados pela preocupação em democratizar
o acesso ao património, em assumir o património natural como referência
patrimonial, em promover a apropriação e classificação das referências
patrimoniais contemporâneas e em promover uma relação harmoniosa
entre as referências patrimoniais dos séculos passados com o património
urbano e arquitectónico contemporâneo; os documentos de Quebec,
Oaxtepec e Caracas também abordam algumas dessas questões e trazem
para o campo museológico a necessidade de entendermos o património
em contexto e na sua relação com as pessoas.
Acredito que as instituições já referidas (Conselho da Europa
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e Unesco através do ICOMOS e do ICOM) continuam a ter um papel
fundamental na elaboração, sistematização e orientação de políticas
públicas no âmbito da cultura e do património, muitas vezes apenas
legitimando acções já desenvolvidas pelos profissionais, mas também,
em alguns casos, os seus documentos servem para disseminar acções e
boas-práticas desenvolvidas por profissionais que estão isolados ou ainda
sem o devido reconhecimento dos seus trabalhos pela sociedade e pelos
meios governamentais
Acreditando na contemporaneidade das organizações que
acabamos de referenciar, finalizaria essa comunicação abordando três
documentos que propõem acções para a divulgação e salvaguarda do
património. Documentos extremamente coerentes com a actualidade.
Refiro-me ao documento elaborado pelo Conselho da Europa e adoptado
pelos Países membros sobre a Pedagogia do Património, a Classificação
dos Tesouros Humanos Vivos, elaborado pela Unesco; e os documentos
de Política Nacional de Museus elaborado pelo Ministério da Cultura
do actual governo brasileiro.
O Conselho da Europa elaborou e adoptou durante o Comité
dos Ministros, em 17 de Março de 1998, a recomendação nº 98-5 do
comité dos Ministros dos Estados Membros relativo a Pedagogia do
Património. Nessa recomendação define-se que o património cultural
deve ser entendido como “todo testemunho material e imaterial
da obra humana e todos os vestígios resultantes da acção humana
com a natureza”. Ficando mais uma vez legitimada a intangibilidade
do património e deixando para os profissionais que trabalham com o
património o desafio de criar métodos e técnicas para comunicar e
educar por meio de referências não tangíveis.
Por Pedagogia do Património ficou estabelecido que deveria
ser entendido como “toda a acção pedagógica fundamentada sobre o
património cultural. Acções que assim fundamentada integrem os métodos
de ensino activo e criem disciplinas específicas que estabeleçam uma
parceria entre ensino e cultura, e recorram aos métodos de comunicação e
de expressão variadas.” (UNESCO. Pedagogia do Património, 1998)
O documento propõe ainda a criação de grupos de diferentes níveis

Judite Primo

331

escolares para o estudo do património, através de “uma forma particular
de pedagogia do património que implique na criação de pólos internacionais
fundados sobre um projecto comum e sobre os temas relevantes do património
cultural. Esses grupos devem ser criados para permitir aos jovens, de todos
os níveis sociais e de todos os tipos de conhecimento, descobrir a riqueza
patrimonial no seu contexto e apreender a questão patrimonial no contexto
europeu.”
A Pedagogia do Património, foi pensada para ser promovida
como uma área interdisciplinar, desenvolvidas pelas escolas como uma
disciplina destinada a alunos de todos os níveis escolares e sociais. A
ideia de base é a democratização do conhecimento sobre o património,
a promoção de novas áreas e temas de investigação e a construção de
pertença colectiva do património em um território que gradativamente
pretende ser comum.
O próximo documento que pretendo analisar foi produzido pela
UNESCO, que continua a ter um papel fundamental no alargamento
da noção de património analisando e discutindo questões relacionadas
com o património intangível, a saber: património oral e imaterial da
humanidade, classificação dos tesouros humanos vivos e a salvaguarda
da cultura tradicional e popular.
A Unesco considera que o património cultural intangível é uma
fonte essencial de identidade, e que esse património mantém forte ligações
com o passado e portanto com a memória colectiva das colectividades.
Mas também reconhece que as manifestações do património intangível
tem sido fragilizadas e muitos casos estando em vias de extinção. Portanto
considera importante que sejam feitas acções para a salvaguarda do
património cultural intangível, como a música tradicional e popular, as
danças, as festas populares, o artesanato. E certas tradições orais e línguas
de âmbito regional. A perda progressiva das referências patrimoniais
imateriais locais tem sido provocada, sobretudo pela promoção de
referências culturais cada vez mais globalizadas que menosprezam as
referências locais. Essas novas referências são promovidas e divulgadas
por um sistema estruturado de informação e comunicação que funciona
como elemento vulnerabilizador das culturas locais.
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Por acreditar ainda ser possível travar essa enorme avalanche
de globalização das referências cultuais, a Unesco criou um meio para
que cada País interessado possa proteger suas referências patrimoniais
imateriais, refiro-me ao Manual para a Salvaguarda dos Tesouros
Humanos Vivos. É possível lermos nos documentos da Unesco que é:
“identificar tesouros humanos vivos é o meio mais eficaz
de protecção é garantir que os portadores deste património
sigam aumentando suas destrezas e saberes e que as
possam transmitir às gerações actuais e seguintes. Com este
propósito é preciso identificar os ditos portadores e darlhes um reconhecimento oficial”. Por isto o documento
da Unesco propõe a criação de um sistema de “Tesouros
Humanos Vivos.”
Já existem alguns sistemas de Tesouros Humanos Vivos adoptados
por governos de Países como o Japão (desde 1950 com a denominação
Tesouros Nacionais Vivos), a República da Coreia (1964), as Filipinas
(1973 fez o reconhecimento de uma categoria específica de “Artistas
Nacionais”, outro programa criou categoria de Tesouros Nacionais Vivos),
a Tailândia (em 1985 procedeu de maneira similar ao criar o Projecto de
Artistas Nacionais), a Roménia recentemente criou o Sistema Regional
de Tesouros Humanos Vivos e a França criou o Projecto Maestros das
Artes. Todos esses projectos servem para distinguir, honrar os portadores
de conhecimentos e tradições populares, mas exigem que a transmissão
dos saberes que os distinguiram para as gerações mais jovens.
Os Tesouros Humanos Vivos são definidos como: “pessoas
que encarnam, ao máximo, as destrezas e técnicas necessárias para a
manifestação de certos aspectos da vida cultural de um povo e a manutenção
do património cultural material”. (Unesco. Sistema de Tesouros Humanos
Vivos)
O objectivo do sistema é a preservação das destrezas e das técnicas
necessária para a realização das manifestações culturais que o Estado
considera de elevado valor histórico e/ou artístico. O sistema deve ser
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organizado para recompensar as pessoas que encarnam estes saberes
e técnicas, de forma a prosseguir seu trabalho, desenvolvê-lo e formar
novas pessoas para o exercício das referidas manifestações culturais.
A Unesco chama a atenção para os critérios que os Países devem ter em
conta quando decidem criar um sistema de Tesouros Humanos vivos, a
saber: o valor do património cultural intangível, sua testemunhalidade,
suas características e o perigo de desaparecimento. Elevar um indivíduo
a categoria de Património Humano Vivo, pressupõe a criação de um
comissão interdisciplinar de especialistas que precisarão tem em conta
“o grau da destreza que possui, sua dedicação a actividade em questão, sua
capacidade de contribuir para o desenvolvimento da modalidade cultural
que pratica, sua capacidade para transmitir as ditas técnicas ou destrezas aos
aprendizes.” (Unesco. Sistema de Tesouros Humanos Vivos).
A Política Nacional dos Museu, documento do Ministério da Cultura da
República Federativa do Brasil, nos faz lembrar o empenhamento dos
profissionais que actuam nos últimos 40 anos por uma acção museológica
comprometida com as questões de memória colectiva, sociais, políticas
e sobretudo com a dimensão humana. O documento PNM reconhece
o esforço dos museus em se adequarem ao contexto que lhe assegura a
existência e sobrevivência.
A nova Política Nacional dos Museus Brasileiros demonstra uma
preocupação em incentivar a democratização das instituições museais,
reconhece, textualmente, e passo a citar:
“O papel dos museus, no âmbito de políticas públicas de
carácter mais amplo, é de fundamental importância para
a valorização do património cultural como dispositivo
estratégico de aprimoramento dos processos democráticos.
Para cumprir esse papel, os museus devem ser processos
e estar a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento.
Comprometidos com a gestão democrática e participativa
(...)” (PNM, 2003)
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Talvez estejamos, no campo da museologia, defronte de três novos
desafios:
Por um lado promover e incentivar a criação de disciplinas
em todas os níveis e áreas de ensino sobre as questões patrimoniais,
tentando assim sensibilizar as nossas comunidades e governos para os
desafios impostos nos processos de salvaguarda do património e noções
de construção e reconstrução de memória(s);
Por outro, militar pela criação e implantação de sistemas
classificatórios dos tesouros humanos vivos, conseguindo assim valorizar
as pessoas, preservar a intangibilidade das nossas culturas, promover o
ensino-aprendizado sobre o património e suas manifestações e, de algum
forma, travar o crescente e avassalador processo de globalização das
referências culturais.
O terceiro desafio, creio ser de todos o mais fácil. Que é participar
activamente no processo de transformação da política museológica no
Brasil. O desafio é não perdermos a possibilidade em reflectir, discutir,
analisar e mesmo estudar o actual documento e assumirmos que
devemos nos comprometer com a elaboração dos diversos e diferentes
eixos prioritários que estão a ser preparados. Normalmente não temos
a possibilidade em sermos membros activos dos processos inovadores,
ou mesmo na elaboração de políticas culturais actualizadas. Devemos
aproveitar esse momento. Temos, que mais uma vez, militarmos pela
museologia ou pelas museologias que acreditamos.
Neste sentido, a renovação na museologia implica renovação de
mentalidades, renovação das técnicas para uma melhor adequação
da teoria e da prática museológica, renovação e formação dos corpos
técnicos e administrativos. Somente com a renovação a acção museológica
poderá reflectir-se nos processo de desenvolvimento, fazendo uso da
interdisciplinaridade, do saber fazer, do aprendizado em comunhão, da
troca de experiências, da memória colectiva e da educação de caracter
libertador e dialógico.
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Concepción, método y vinculación
de la museología comunitaria

Raúl Andrés Méndez Lugo

Capítulo I. La concepción
La museología comunitaria es una disciplina de las ciencias
sociales que tiene como propósito fundamental desarrollar un proceso
de organización comunitaria en torno a la planeación y operación de
espacios educativos y culturales dedicados a la investigación, protección,
conservación, valoración y difusión del patrimonio natural y cultural
de una comunidad o región determinada, cuya misión es promover e
instrumentar procesos de enseñanza-aprendizaje que contribuyan en
el desarrollo integral para el mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
La museología comunitaria se sustenta en tres conceptos básicos:
1. El Territorio; 2. El patrimonio y 3. La comunidad. A diferencia de
la museología tradicional, la museología comunitaria va más allá de un
edificio, una colección y un público, es decir, concibe el museo como
el contexto donde la comunidad enfrenta y satisface sus necesidades e
intereses para garantizar su preservación, reproducción y existencia,
dicho con otras palabras, el museo comunitario es el conjunto de formas
y contenidos específicos que presenta el patrimonio natural y cultural de
una comunidad, patrimonios que tienen una presencia y significación
propia, tanto material como espiritual, como partes constitutivas de la
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cultura general de la misma comunidad.
Para que la museología comunitaria pueda ser una realidad y no
solamente un conjunto de teorías y buenas intenciones, es necesario
que el promotor o gestor cultural conozca, se apropie y desarrolle un
sistema participativo de planeación, el cual está compuesto de seis etapas
básicas e imprescindibles para el proceso de formación de los museos
comunitarios, siendo las siguientes: 1. Diagnóstico; 2. Programación; 3.
Operación; 4. Evaluación; 5. Sistematización y 6. Seguimiento. Cada
una de estas etapas a su vez tienen pasos a seguir para ir garantizando
la creación del museo, sin embargo, su explicación lo veremos en un
apartado más adelante.
La creación del museo comunitario tiene como columna vertebral
un concepto que, sin duda, es el más importante y de él dependerá el
éxito de nuestro trabajo en la comunidad, me refiero al concepto de
Promoción Social.
Pero que debemos entender por Promoción Social ? Por
promoción social debemos entender el proceso de sensibilización y
organización comunitaria que permite detectar a las personas, familias
y grupos clave que conformarán el grupo, comité o junta vecinal que
impulsará la creación del museo, así como establecer las estrategias de
organización para la planeación y ejecución de todas y cada una de las
actividades que hacen posible la creación y funcionamiento del museo,
es decir, la promoción social es el proceso teórico y metodológico que
investiga, valora, organiza, planea e impulsa las actividades necesarias
para imaginar y hacer realidad la existencia del museo.
Todos los integrantes del grupo de trabajo, comité o junta vecinal
nos convertimos en promotores sociales del museo, cada quien participa
con sus conocimientos, habilidades, oficio y relaciones que tiene y realiza
dentro de la comunidad, para lograr con mayor fuerza, éxito y certeza
los pasos que debemos seguir para conseguir cada uno de los elementos
constitutivos del museo, por ejemplo: 1. La información-documentación
necesaria del patrimonio natural y cultural que poseemos como
comunidad; 2. Los bienes culturales muebles e inmuebles susceptibles a
formar parte del museo; 3. Los apoyos financieros, materiales y humanos
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por parte de los organismos gubernamentales, privados y sociales que vaya
requiriendo la creación y operación del museo; 4. La adquisición, a través
de la construcción, alquiler, compra, préstamo o donación de los espacios,
terrenos o inmuebles necesarios para la creación y funcionamiento del
museo comunitario; 5. La fabricación, compra o donación del mobiliario,
herramientas y equipo que vaya requiriendo la formación y operación
del museo, que puede ser desde una base, vitrina o mampara, hasta un
escritorio, archivero, anuncio, computadora, camioneta o autobús, etc.
Ahora bien, si estamos de acuerdo que el museo comunitario es
un instrumento de educación para la acción, además de ser un espacio
cultural que se construye con la participación comunitaria, es decir, desde
abajo, entonces debemos entender que para lograrlo va ser necesario
conocer y aplicar los conceptos teórico-metodológicos siguientes:
1.Investigación Participativa, que no es otra cosa que una
metodología específica que permite que la comunidad misma
investigue los temas y problemas que considera importante rescatar,
discutir y exponer como función primordial del museo, para ello se
utilizarán todas las fuentes de información que tenga a su alcance,
como son las de tipo biblográficas, hemerográficas, de archivos
públicos y particulares, fotográficas y, sobre todo, las de tradición
oral, siendo esta última, la más utilizada en los museos comunitarios,
pues la memoria de los abuelos y nuestros padres, es fundamental
para reconstruir el pasado reciente, así como conocer diversas
opiniones sobre problemáticas del presente, sin descartar que toda
la población, ya sean niños, jóvenes, adultos y ancianos, somos
capaces de imaginar y dar nuestro punto de vista sobre el futuro que
queremos, con esto queremos decir, que el museo comunitario debe
contemplar como sus contenidos, tanto el pasado como el presente y
futuro de la comunidad.
2.Cultura Popular o Subalterna, que a diferencia de la cultura de
los sectores sociales dominantes y de la cultura de masas que crean y
difunden los medios masivos de comunicación, la cultura popular se
define como el conjunto de testimonios o manifestaciones singulares,
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tanto materiales como espirituales, que caracteriza a los individuos y
grupos sociales del campo y la ciudad, como es el caso de indígenas,
campesinos, artesanos, pescadores, colonos, obreros, entre otros. Por
eso dicen algunos autores, que la cultura popular o subalterna es la
cultura de los de abajo, de los sectores sociales mayoritarios en una
formación económica-social cuya naturaleza genera desigualdad,
pobreza y marginación, dicho en otras palabras, la cultura popular
es la cultura del pueblo.
3.Formación Regional, este concepto nos servirá para ubicar
y entender hasta donde somos una comunidad, tomando en
consideración aspectos como territorio, idioma, cultura e historia
común, pero sobre todo, por el tipo de relaciones sociales, económicas
y políticas que se establecen en un tiempo y espacio determinado.
4.Educación Popular, concepto que se puede definir como el
proceso de enseñanza-aprendizaje que promueve y genera el pueblo
de manera informal, proceso que tiene como finalidad rescatar,
valorar, conocer, preservar y difundir su propia forma de concebir
el mundo, y en su caso, transformarlo. En ese sentido, afirmamos
que el museo comunitario es un poderoso instrumento de educación
popular para que con base en la cultura incida o coadyuve en mejorar
las condiciones de vida de la población y su desarrollo.
5.Museografía Comunitaria, es una disciplina de las ciencias sociales
y de la educación cuya misión es diseñar, producir y montar un
museo comunitario con base en los recursos materiales, financieros y
humanos con que cuenta la comunidad, pero sobre todo, el uso de su
creatividad colectiva y el aprovechamiento de los recursos naturales
y culturales que posee.
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II. El método
Como ya dijimos antes, la museología comunitaria tiene su propio
método de trabajo, el cual se va aplicando conforme se desarrolla la
promoción social, concepto fundamental y necesario para la creación y
funcionamiento del museo comunitario. A continuación conocerás los
pasos básicos de la metodología de promoción y organización social:

1.Diagnóstico.
Elaboración del Diagnóstico Situacional de la Comunidad.
Alguien deberá iniciar la promoción en la comunidad para crear el
museo, podrá ser un promotor profesional o un grupo organizado, en
muchos casos es el Comité Pro-Museo o Junta Vecinal, en otras partes, se
ha denominado Consejo Comunitario Pro-Conservación y Difusión del
Patrimonio Natural y Cultural, en comunidades indígenas es el propio
sistema organizativo del gobierno tradicional, lo cierto es que no importa
tanto el nombre, sino que dicho grupo de trabajo conozca, se apropie e
instrumente correctamente la concepción y metodología para la creación
del museo comunitario.
Un primer paso es elaborar el Diagnóstico Situacional de la
Comunidad, el cual contemple su reseña histórica, marco geográfico,
los aspectos básicos de su economía, los datos principales de tipo social
(educación, salud, vivienda, comunicaciones y transportes, gobierno,
servicios públicos, sectores sociales por actividad, etc.) y, por supuesto,
el inventario del patrimonio natural y cultural de la comunidad (se
anexa documento). Es muy importante, incluir al final del documento,
un apartado de los principales problemas que se observan o estén
documentados sobre la comunidad o municipio, como una base de datos
que serán analizados y discutidos durante el autodiagnóstico.
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Elaboración del Autodiagnóstico Comunitario.
Con base en el Diagnóstico Situacional, el promotor o el grupo de
trabajo deberán organizar una reunión especial para discutir y analizar
colectivamente las fortalezas y debilidades que tienen como comunidad,
con el objeto de priorizar los problemas, encontrar las causas y proponer
alternativas de solución; ese resultado lo conoceremos como el
autodiagnóstico comunitario, el cual nos deberá servir para ir definiendo
las líneas generales de acción para el quehacer educativo del museo, de
esta manera, estaremos cumpliendo con una de las premisas del museo
comunitario, es decir, “que el museo responda a las necesidades e intereses
de la comunidad”.
Constitución Formal del Grupo de Trabajo.
Podrá ser un comité, consejo, asociación civil o junta vecinal, lo
importante es darle forma y estructura al grupo de trabajo, el cual tiene
una misión y una visión general de lo que quiere lograr como tal, después
podrá ir definiendo los objetivos y actividades a desarrollar, así como
las estrategias para ir garantizando que dicho grupo vaya de menos a
más y así se mantenga a lo largo de su existencia, entendiendo que el
grupo no es algo estático y para siempre, mas bien, debemos concebirlo
como algo dinámico, plural y en permanente cambio. Por todo ello, el
grupo de trabajo necesita definir una estructura operativa, funciones,
temporalidad y representatividad ante la comunidad, las instituciones,
organismos privados y la sociedad civil en general.

2.Programación.
Diseño-Imagen del Museo Comunitario.
Este es un ejercicio colectivo que tiene como propósito definir la forma
y contenido del museo que queremos como grupo impulsor del mismo.
Para ello ya contamos con el Diagnóstico y el Autodiagnóstico, lo cual
nos va permitir imaginar, diseñar y concretar el museo que queremos;
su filosofía, sus funciones, discursos, objetivos, actividades y el lugar que
debe ocupar en la dinámica educativa y cultural de la comunidad.
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Elaboración del Plan de Trabajo.
Una vez que ya hemos avanzado colectivamente en el diseño e imagen del
museo comunitario que queremos, debemos elaborar el Plan de Trabajo,
el cual debe contemplar los siguientes apartados básicos:
1.Justificación.
En este primer apartado se establece claramente el por qué, el qué y el
para qué del proyecto a desarrollar, reflexiones que nos ayudan a definir
lo que queremos hacer, sin ello correríamos el riesgo de avanzar sin una
dirección suficientemente clara y, probablemente, estaríamos trabajando
como comúnmente se dice, en el “vacío” o en el “aire”.
2.Objetivos Generales y Específicos.
Redactar los objetivos es definir un conjunto de ideas que toman la forma
de propósitos sobre diversos aspectos de la meta a alcanzar, en este caso,
crear y operar un museo comunitario, es decir, los objetivos constituyen
el “Qué” del plan de trabajo. Por ejemplo: “Promover y difundir la
importancia y la necesidad de contar con un museo en la comunidad”
ó “Sensibilizar y dar a conocer a la comunidad sobre la importancia de
un museo para investigar, proteger, conservar y difundir el patrimonio
natural y cultural que poseemos, lo cual nos permitirá fortalecer nuestra
identidad como santiaguenses y como nayaritas”. Es común que los
objetivos vayan de lo general a lo particular, de esta manera se nos
facilitará cumplirlos en el momento que dichos propósitos se traduzcan
en acciones o actividades concretas.
3.Actividades a Realizar.
Las actividades a realizar constituyen el “Cómo” del plan de trabajo, o sea
que cada actividad está respondiendo a lo que establece cada objetivo,
dicho en otras palabras, de cada objetivo se desprenden actividades para
su cumplimiento puntual. Volviendo al ejemplo anterior, si el objetivo es
“Promover y difundir la importancia y necesidad de contar con un museo
en la comunidad“, la actividad podrá ser “convocar a una asamblea con el
ejido para presentar a los miembros del comité o junta vecinal, el porqué

344

Cadernos de Sociomuseologia Volume VI

de su conformación y la misión que se han propuesto desarrollar como
un organismo impulsor de la creación del museo comunitario”. En este
sentido, podemos contemplar un número determinado de actividades
conforme los objetivos que nos proponemos desarrollar. Muchas veces,
este plan de trabajo se elabora para ir atacando todos y cada uno de los
asuntos relacionados con la creación del museo, por ejemplo: a) Elaborar
el guión temático del museo. b) Adquisición o restauración del local
del museo; c) Fabricación del mobiliario museográfico que requiere la
primera exposición con la que se inaugurará el museo. d) Realización
de una campaña de donación de objetos significativos para el museo,
etc., y así podríamos mencionar muchas actividades que con base en
los objetivos debemos contemplar. Aquí lo importante es que el grupo
o comité aprenda a trabajar de manera organizada y con metas muy
precisas, en ese sentido decimos que, sólo podrá lograrlo con las ventajas
que le ofrece un plan de trabajo que responda a los intereses colectivos
del comité o grupo impulsor.
4.Recursos a Considerar.
Tomando en cuenta que cada actividad a desarrollar va requerir recursos
financieros, materiales o humanos para llevarla a efecto, este apartado
nos permite y nos obliga no olvidar que se requiere algo más que la buena
disposición de quien la realiza, por ejemplo: si vamos a convocar a una
asamblea a los ejidatarios para dar a conocer la existencia del comité
pro-museo, su filosofía, misión y actividades, necesitamos contemplar
que ocuparemos una cámara fotográfica, un aparato de sonido, pizarrón
y marcadores, hojas blancas, cafetera, café, azúcar, galletas, etc. En ese
sentido, nuestra actividad se podrá llevar a cabo con el mayor éxito
posible y así cumpliremos de mejor manera el objetivo planteado.
5.Calendarización o Cronograma de Actividades.
El conjunto de actividades que nos propongamos desarrollar va requerir
que elaboremos una calendarización o cronograma, pues todo debe
estar perfectamente planeado, tomando en cuenta la propia dinámica
y costumbres de la comunidad, muchas veces debemos entender que
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la comunidad ya tiene días y horarios para realizar sus actividades, por
ejemplo, sabemos de antemano que los ejidatarios realizan su asamblea
el primer o último domingo de cada mes, por lo tanto, el plan de trabajo
deberá aprovechar esa situación dada, con ello nuestra calendarización
estará más apegada a la realidad comunitaria.
En síntesis, podemos afirmar que el paso de la Programación, en la
metodología de promoción social, consiste en elaborar un Plan de Trabajo lo
más cercano posible a las circunstancias que presenta nuestra comunidad y a
los objetivos que nos propongamos alcanzar, lo cual nos va a permitir avanzar
en la misión del comité o grupo de trabajo.

3.Operación.
Este paso no es otra cosa que la instrumentación o ejecución
del Plan de Trabajo elaborado en la fase anterior. Es aquí cuando se
empiezan a observar los avances concretos del proceso de creación
del museo comunitario. Todo va depender de los objetivos generales y
específicos que nos propusimos alcanzar, pues las acciones que llevemos
a cabo serán una derivación de dichos objetivos. Es común que los
integrantes del comité, grupo o junta vecinal se dividan algunas tareas
o acciones, pero también es común que todo el grupo se concentre en
la misma acción, por ejemplo, en la investigación y recopilación de
objetos, elaboración de guiones, rehabilitación del local, fabricación del
mobiliario, organización del festival inaugural, limpieza de la comunidad,
señalización de lugares de interés histórico y cultural de la comunidad,
solicitud de apoyos a instituciones gubernamentales, realización de una
rifa para obtener fondos, etc. Esta fase de la metodología de promoción
social es probablemente la mas larga de todas, pues es la materialización
de nuestro Plan de Trabajo, muchas veces los trámites son lentos, la
respuesta de la comunidad y las instituciones no es de inmediato, pero
el grupo o comité debe saberlo de antemano y ser lo suficientemente
creativo para saber tomar los atajos necesarios cuando así se lo exija el
proceso mismo de creación del museo comunitario.
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En este momento de la fase de Operación, es cuando el grupo de
trabajo está más unido que nunca, pero es probable que algunas personas,
grupos u organismos de la comunidad se unan al proyecto, por la sencilla
razón de que ya empieza a verse la materialización del museo, el grupo
debe estar alerta y dispuesto a incorporar nuevos miembros, pues no
entender este proceso de identificación y convencimiento que acontece
con el resto de la comunidad, puede generar falsos sentimientos de
pérdida de cohesión del grupo, lo que pasa es que debemos recordar que
el grupo es plural, diverso y cambiante, podrán salir algunos y podrán
entrar otros, sin que esto quiera decir que es un fenómeno negativo, más
bien lo debemos concebir como un fenómeno normal en la formación y
organización grupal.

4.Evaluación.
Es muy probable que la fase de Operación concluya con la
inauguración del museo comunitario, el corte de listón y un festival muy
emotivo, sin embargo, el grupo de trabajo debe estar consciente que
apenas empieza lo más importante, es decir, el funcionamiento del museo
y el cumplimiento de los objetivos del mismo. Según la metodología de
promoción social, es en este momento cuando debemos hacer un recuento
de lo avanzado, dicho en otras palabras, es el momento de la evaluación
como fase constitutiva de la metodología, lo cual no quiere decir, que
durante el proceso de operación, no se hayan realizado evaluaciones de
cada objetivo y las actividades realizadas. La evaluación que vamos hacer
en este momento constituye la información necesaria para sistematizar la
experiencia y poder fortalecer el proceso realizado y tener a disposición
todos y cada uno de los elementos que debemos reforzar para consolidar
y enriquecer la filosofía, concepción, método y función social del museo
comunitario. La evaluación es un nuevo diagnóstico de la problemática
enfrentada y que se enfrenta en ese momento, analizar sus causas y buscar
colectivamente las alternativas de solución. Como puede observarse,
el ciclo metodológico vuelve a iniciarse, como si fuera nuevamente el
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diagnóstico, pero realmente es el diagnóstico del proceso de operación,
tanto del grupo de trabajo, como del museo mismo, esto nos permitirá
estar en condiciones para medir el impacto social que hasta ese momento
ha generado la experiencia del museo: su concepción y método de trabajo.

5.Sistematización.
La sistematización como fase de la metodología de promoción,
constituye una reflexión colectiva del grupo de trabajo, para saber si
vamos por el camino correcto, para ello vamos a necesitar recopilar
las opiniones internas en primer instancia y, las externas, es decir, de
la comunidad en general, lo cual nos debe arrojar un documento bien
estructurado con los elementos necesarios para conocer y reconocer
todo el proceso que ha representado la creación y funcionamiento del
museo comunitario, material que será la base para preparar un nuevo
proceso de enseñanza-aprendizaje a través del lenguaje museográfico que
necesariamente se convertirá en un discurso museológico renovado y
novedoso en cuanto contenido educativo del museo mismo. Por lo tanto,
el museo comunitario habrá cambiado en cuanto a su forma y contenido,
con la capacidad de demostrar que sigue siendo un espacio necesario y
fundamental para el desarrollo sustentable de la comunidad y, por ende,
básico para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

6.Seguimiento
Esta fase representa la reprogramación de los objetivos y acciones
a desarrollar en un tiempo determinado. El grupo ó comité contará con
un nuevo Plan de Trabajo, definirá lo que sigue y generará una nueva
etapa de cohesión e identidad del grupo. Atenderá nuevas problemáticas
que arrojó el autodiagnóstico e implementará acciones para su solución,
en este momento se hace realidad aquel planteamiento de que el museo
es un instrumento de educación para la acción, dejando atrás la vieja idea
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de que el museo es para la contemplación, el entretenimiento, el turismo
y el deleite, principalmente, más bien estoy convencido, que también
es para eso pero una vez que haya dado respuesta a los problemas más
sentidos de la comunidad, los cuales no son otra cosa que obstáculos
básicos para su desarrollo.

III. La vinculación
El museo comunitario se vincula en primer lugar con su comunidad,
gracias a ella se genera su existencia. Sin embargo, esto no quiere decir
que el museo es un organismo aislado del contexto económico, político
y social a que pertenece, más bien el museo debe ser parte, por un lado,
del contexto institucional y, por el otro, de la sociedad civil organizada.
En el contexto institucional encontramos deoendencias, planes,
políticas y programas, en este caso, el museo comunitario forma parte
implícitamente de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan
Nacional de Desarrollo que instrumenta el Poder Ejecutivo Federal. De
la misma manera, forma parte del Plan Estatal de Desarrollo y se inserta
en las políticas educativas y culturales que instrumenta el gobierno del
estado, las cuales tienen la obligación de proporcionar apoyos para su
mejor operación y funcionamiento, pues representa un organismo de
educación no formal que contribuye a mejorar las condiciones de vida
de la población.
Por otra parte, el museo comunitario está vinculado con muchos
de los distintos organismos de la iniciativa privada y de la sociedad civil
organizada, pues cumple con una función educativa y cultural que en
los últimos años ha venido ganando espacios y reconocimiento de la
sociedad en general.
A partir de lo anterior, es necesario establecer un esquema de
vinculación del museo comunitario con los tres niveles de gobierno y
con diversos organismos de la sociedad civil, como una estrategia a corto,
mediano y largo plazo, esto nos permitirá trabajar en un contexto de
lucha permanente por su reconocimiento y para su inclusión definitiva
en las políticas públicas en la materia.
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Política local e museologia: reflexões sobre a problemática
da acção social dos museus inclusivos.

Hélène Besançon

Resumo
Este artigo tem como objectivo apresentar as constatações,
descobertas e considerações oriundas da nossa dissertação de metrado
cujo objectivo foi caracterizar a política patrimonial no Concelho de
Cascais, estudando os seus museus, tentando, igualmente, abordar
esta política na perspectiva da museologia social, no âmbito da qual o
museu desempenha uma função inclusiva, e de sublinhar a questão da
inclusão sociocultural através da utilização do património. Tera uma tal
politica todos os meios de ser aplicada? Ao considerar uma realidade
local, o estudo coloca a questão da realização de políticas patrimoniais,
com a sua indispensável vertente social, e o papel que os museus podem
desempenhar neste contexto. Apela a respostas em termos de colocação
em prática de modos de funcionamento e de estratégias que deveram
fazer o objecto de futuras investigações.
Palavras-chave: politica patrimonial; Museus; Inclusão sociocultural;
Praticas; Estratégias
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Apresentação do estudo
Há mais de uma dezena de anos que a função social do museu
adquiriu novas dimensões, e a relação da sociedade com a cultura
testemunhou uma mudança profunda, chamando a atenção para novas
problemáticas relativamente ao papel social da cultura. A museologia
torna-se num recurso das políticas culturais num contexto de lógica de
expansão e de criação de novos valores, e no âmbito do reforço dos valores
culturais locais (Primo, 2006). Assim sendo, o museu é considerado como
um espaço de acção política que situa a acção cultural como um factor de
desenvolvimento social e económico, e o museu como um instrumento
de inclusão social (Ibid). No entanto, existem obstáculos à colocação em
prática de tal instrumento, que resultam da própria noção de política
cultural, cujas práticas políticas variam ao longo dos tempos e de acordo
com os contextos em que se inserem.
No âmbito da nossa dissertação de mestrado em museologia
foi realizado um estudo com o objectivo caracterizar a política
museológica, com base na utilização do património no Concelho
de Cascais. Este estudo tentou, igualmente, abordar esta política na
perspectiva da museologia social, no âmbito da qual o museu desempenha
uma função inclusiva, e de sublinhar a questão da inclusão sociocultural
através da utilização do património.
O estudo foi efectuado num período de cinco meses e revelou
dezoito processos museológicos no Concelho, sete projectos e três
processos que deixaram de existir. Incluímos nesta lista os espaços que
correspondem à definição de museu adoptada pelo Comité Internacional
de Museus (ICOM), esta que serve de referência para as instituições
governativas e para as comunidades. O termo genérico “museu” aplicase não apenas aos museus, mas também aos centros de exposições e aos
locais de interpretação.
A metodologia utilizada incluiu as pesquisas bibliográficas para a
documentação aprofundada do assunto, e os questionários e as entrevistas
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efectuados quer com base num questionário quer de forma semi-aberta,
um trabalho de observação com as visitas aos museus e locais para o
inquérito no terreno.

Constatações
O presidente a Câmara Municipal de Cascais defende a
requalificação de um território devastado por uma urbanização
excessiva e desordenada, pela valorização do património arquitectónico
e histórico-cultural, e pela consolidação e a criação de infrastructuras
culturais. O autarca chama também a construção duma sociedade na
qual a informação e o conhecimento desempenham um papel central
para o exercício duma cidadania responsável. Este discurso, como um
emotivo atraiu a minha atenção: falar de requalificar um território,
alvo de elevadíssima avidez demonstrava no meu sentido uma toma
de consciência e uma coragem politica interessantes. Ter em vista e
propor um desenvolvimento sustentável do território, concientizar e
responsabilizar as colectividades são de facto objectivos qualitativos que
vão além da implementação de actividades turísticas ou de tornar-se
num extenso dormitório da capital do país.
As práticas patrimoniais devem assim estar estabelecidas para
ordenar o sector do património incluindo acções de conservação, mas
também para a sua valorização e a sua utilização turística e social. As
tendências museológicas oriundas das reflexões da década de setenta
permitem a implementação de novos paradigmas tal como a integração
das noções de património cultural e de património natural, o papel
distintivo do património entendido como elemento essencial da definição,
a identificação e o reforço da personalidade colectiva das comunidades,
o papel dinamizador dos museus no domínio socioeconómico (Ballart
& Tresseras, 2001). Nesta museologia activa, o museu tem uma função
social já que deve promover também uma abordagem integral da gestão
do património.
E assim que em nosso estudo de caso, o exame do instrumento
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de gestão, da localização, da tipologia, das funções e programações dos
processos e projectos museológicos e o estudo da actuação dos serviços
educativos permite inicialmente descrever a política patrimonial, e depois
de analisar se a utilização do património privilegia uma abordagem da
inclusão sociocultural das colectividades.
A questão da tutela evidenciou um instrumento de gestão que
traduz uma política local aplicada de acesso à cultura e educação para
a população do Concelho, o que implica medidas administrativas
envolvendo a Autarquia na maioria dos processos e projectos.
Para compreender esta situação, é necessário analisar e examinar
as características dos órgãos de gestão do Concelho de Cascais e da sua
política cultural.
Antes de 1986, a Câmara Municipal de Cascais (CMC) não possuía
uma acção contínua em matéria de cultura. Com a entrada em funções
da nova equipa do PSD, em 1986, é colocada em prática uma estratégia de
intervenção com base nos seguintes objectivos: a necessidade de dinamizar
as estruturas municipais nos domínios da educação, da juventude,
da cultura e do desporto, intervir de forma determinante no processo
educativo visando a promoção do sucesso, levar a cabo a dinamização
cultural e desportiva nas escolas e na comunidade, dinamizar de forma
eficaz a preservação do património histórico-cultural, e promover uma
gestão ajustada das instalações.
Os serviços municipais foram reorganizados para cumprir estas
tarefas nomeadamente através da:
-

criação de um Serviço da Cultura e Desporto,
institucionalização da biblioteca como uma entidade independente,
separada do Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães,
remodelação do Museu do Mar,
criação da Casa Verdades de Faria – Museu de Música Portuguesa,
reformulação da Comissão do Património Histórico-Cultural,
criação do Gabinete de Arqueologia,
criação do Gabinete de Salvaguarda do Património,
criação do Arquivo Histórico Municipal de Cascais.
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Desta forma, os museus surgem como instrumentos desta estratégia.
Em 1990, o Vereador do Pelouro da Cultura da CMC faz o balanço
de cinco anos de gestão, e sublinha o aumento significativo da produção
cultural no Município, o incremento dos meios financeiros atribuídos
à cultura, bem como dos recursos humanos. Adicionalmente, apresenta
os desafios que se colocam à CMC: uma planificação estratégica do
desenvolvimento cultural do Município, e o desenvolvimento das
iniciativas culturais (Arquivo de Cascais Boletim cultural do município
n° 9, 1990).
Em 1993, a Câmara passa a ser gerida por uma equipa do PS, e
é confirmada a permanência desta estratégia, bem como do apoio aos
projectos de investigação histórica no concelho e à valorização do
património cultural local. Os objectivos desta política são: a criação de
uma dinâmica cultural ao longo do ano, a diversificação dos públicos
e a criação de uma rede de equipamentos culturais para dar resposta à
procura (Lima dos Santos, Lima & Neves, 2005).
As iniciativas empreendidas foram:
- a criação do Centro Cultural de Cascais no centro histórico,
- a renovação do auditório Fernando Lopes-Graça,
- a criação de uma rede de bibliotecas públicas,
- a criação do Espaço Memória dos Exílios no Estoril,
- o impulso dado à política editorial e a criação de uma livraria
municipal,
- a participação na criação do Instituto da Cultura e das Ciências
Sociais (ICES) e da Fundação D. Luís I (FDL).
Em 2001, uma equipa PSD/PS ganha as eleições municipais.
Lima dos Santos sublinha a continuidade dos projectos e orientações da
política cultural. As novas linhas de acção dizem respeito ao património
arquitectónico, histórico e cultural, a articulação entre a cultura e
a educação, a garantia da qualidade das iniciativas, a correcção das
assimetrias da distribuição geográfica dos equipamentos culturais.
Em 1996, a CMC tinha autonomizado o seu domínio de acção
cultural, através da criação de um Departamento da Cultura (DEC),
com uma Divisão da Cultura e uma Divisão do Património Histórico e
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Cultural, substituídas em 1998 por três divisões: a Divisão de Promoção e
Animação Cultural (DPAC), a Divisão de Biblioteca e Arquivo Histórico
(DBAH), e a Divisão do Património Histórico e Cultural (DPAT). Em
2004, esta última foi subdividida em três órgãos: a Divisão de Museus
(DMUS), o Gabinete do Património Histórico e Cultural (GPAT) e
o Gabinete de Arqueologia (GARQ) (Lima dos Santos & Al., 2005), e,
desde então, funciona desta forma.
Na sua intervenção durante o VII Encontro Museologia e
Autarquias (1998), Graça Filipe, chefe da Divisão do Património
Histórico e Natural da Câmara Municipal do Seixal, comentou sobre o
modo de gestão dos museus municipais da seguinte forma:
“a formula de gestão da Divisão/museu, integrada
na gestão municipal, é compensadora porque através
dela acrescem recursos e meios não especificamente
museais que, por si só, uma organização museal muito
dificilmente poderia deter e que pesariam significamente
no seu orçamento e no seu próprio funcionamento. Este
séria, alias, um dos aspectos que explicam, em parte, o
dinamismo e a eficiência de muitos museus municipais.
Mas esta formula também apresenta constrangimentos
que não devem ser omitidos ou subavaliados. (…)
O peso do funcionamento hierárquico e do sistema
administrativo nem sempre corresponde a urgência
das intervenções da salvaguarda do património e a sua
especificidade, nem as exigências de recrutamento de
pessoal adequado, nem a desejável gestão de carreiras
e formação necessária”
Graça Filipe defende o que chama de “um sistema de
complementaridade” através da aquisição de serviços exteriores e da
colocação em prática de parcerias e de cooperação com os congéneres.
Esta forma de gestão minimiza de facto as fraquezas e as limitações dos
recursos internos museológicos, e apela às diferentes formas de recursos
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do município e/ou recurso a parcerias, sendo que os museus têm acesso
aos mesmos recursos, o que representa um vector de qualidade ao nível
da planificação da acção da DMUS. No entanto, não é necessário ocultar
o peso do funcionamento tipicamente político destas administrações.
A analise do modo de gestão mostra também que quando a iniciativa
é privada, ela enfrenta problemas de custos financeiros para o seu
desenvolvimento e precisa de um apoio institucional para obter um
apoio financeiro. A existência de vários casos no Concelho demonstra a
valorização das iniciativas das colectividades pelo poder político.
A distribuição geográfica demonstra uma distribuição
desequilibrada dos processos e projectos museológicos, com a maior
concentração nas zonas de Cascais e do Estoril, situadas na costa. É o
resultado de uma dicotomia geográfica no Concelho: litoral/interior, que
se traduz numa divisão entre uma zona litoral, com uma vocação mais
turística, estival, e uma zona interna essencialmente residencial.
Por outro lado, a segmentação litoral/interior é igualmente visível do
ponto de vista sociodemográfico, como demonstra o estudo do Observatório
das Actividades Culturais. As freguesias do interior possuem uma população
mais jovem, mais numerosa, com taxas de escolarização inferiores às da
zona litoral, e uma maior concentração de profissões no sector secundário.
Esta situação é um real desafio em termos de políticas culturais (Lima dos
Santos & Al., 2005).
Estão em curso projectos para abrir a oferta de museus e corrigir
esta assimetria: trata-se do projecto do Museu do Vinho de Carcavelos, o
projecto de musealização das grutas artificiais Alapraia em São Pedro do
Estoril, e do projecto da Casa-Museu Reynaldo dos Santos na Parede. Por
outro lado, a abertura do Moinho de Armação em Alcabideche, em 2007,
ocupa lugar neste mecanismo de reequilíbrio.
Se a distribuição geográfica dos processos museológicos verifica
uma forte interacção com a importante actividade local que é o turismo,
parece igualmente que ela segue uma dinâmica positiva de procura de
coesão social. Os investimentos feitos com vista à reabilitação de bens
patrimoniais: Forte de São Jorge de Oitavos, Farol-Museu de Santa
Marta, à reabilitação museológica: Museu do Mar D. Carlos I ou à criação

358

Cadernos de Sociomuseologia Volume VI

museológica: Casa das Historia Paula Rego, não têm como único efeito
um impacto económico, ligado, desta forma, à frequentação turística.
Estes investimentos podem e devem contribuir para a construção de uma
identidade local, de uma visão partilhada, de um sentimento de pertença
a um sistema local.
Identificámos os tipos de museus apresentados no Concelho, e,
para o efeito, adoptámos a tipologia disciplinar do ICOM. Em primeiro
lugar, no grupo de museus especializados, encontramos o Museu da
Música Portuguesa, o Museu do Mar D.Carlos, o Museu da Associação
Portuguesa de Coleccionadores de Armas, que levam a cabo as funções
de conservação, estudo e divulgação das suas temáticas, num processo
que atingiu a sua maturidade, e os museus das associações humanitárias
dos bombeiros, que na procura da salvaguarda do seu património
desenvolveram locais de exposição que denominam de museus. Como
demonstra Cristina Bruno, no seu artigo Museology as a pedagogy for
heritage (Sociomuseology, Lisbon, 2007), estes últimos participam nos
processos museológicos, uma vez que na base dos diferentes modelos
encontramos os programas de salvaguarda e de comunicação que
constituem o papel de preservação.
Em segundo lugar, na categoria ‘’outro” são inventariados os
espaços que sendo eles mesmos caracterizados como património
assumem funções de divulgação cultural, patrimonial ou artística: o
Centro Cultural de Cascais, Espaço Memoria dos Exilios, Museu dos
condes Castro Guimarães e a Galeria de Arte Montepio.
Os ‘’monumentos/sítios” representam o terceiro grande grupo
desta tipologia. Estes marcam o território e contribuem, como indica
Mário Chagas (2007), para a criação de ícones da memória. Finalmente,
na categoria ‘’museu de arte’’ podemos encontrar A Casa das Histórias
Paula Rego e a Fundação Aderita Amor.
Estes dados permitem-nos afirmar que existe uma diversidade
significativa dos tipos de museus no Concelho, utilizando um património
e colecções diversificados.
Adicionalmente, esta tipologia ajuda-nos a caracterizar as diferentes
categorias de públicos, bem como as práticas e disposições particulares.
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De facto, a tipologia implica que o museu, tendo em conta a sua colecção
ou o seu objecto, possui uma certa forma de existir, o que atrai públicos
diferentes em termos de perfil sociodemográfico e cultural, e provoca
no público uma percepção, um comportamento em conformidade
com esta imagem (Carta OCIM, 55, 1998). A tipologia dos museus do
Concelho de Cascais denota, neste caso, vários projectos de participação
de uma população local à qual se destinam os sinais patrimoniais. Ela
revela, também, a ambição de abordar um grande leque de participação
que engloba o público de um museu de arte, de uma exposição de arte
plástica, que se caracteriza por uma frequência fidelizada, mais exigente
e crítica em relação ao conteúdo exposto; o público local é caracterizado
por uma frequentação familiar, comunitária, destinada a ser fidelizada;
um público especializado;
A natureza dos processos e dos projectos museológicos do
Concelho coloca também a questão do museu espaço de construção de
uma identidade e é reavivada a questão da ligação forte ao património
monumental.
O estudo da origem das instalações e das colecções, bem como da
utilização do meio da exposição permite melhor identificar os motivos
da criação dos processos e dos projectos museológicos assim como as
suas funções.
Metade dos processos museológicos ocupa espaços já existentes:
é o caso da maioria dos processos provenientes de iniciativa privada,
enquanto que mais de um terço destes espaços, na maioria sob
tutela municipal, foi objecto de adaptações e foram construídos dois
equipamentos. Esta realidade revela a existência de iniciativas municipais
em matéria de valorização do património existente, e a concretização
de projectos alternativos, tais como a construção da Casa das Historias
Paula Rego e do Centro de Interpretação Ponta do Sal.
Por outro lado, os investimentos feitos em intervenções específicas,
tais como a renovação de edifícios, novos edifícios, remodelação de
espaços de exposição revelam o desenvolvimento do sector dos museus
no território do Concelho.
Mesmo se os centros de interpretação e os centros de exposição não
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possuem colecções, participam no processo museológico de pesquisa,
conservação, e divulgação de colecções por meio da exposição e/ou de
actividades educativas e/ou de animação cultural.
Assim sendo, é possível encontrar maioritariamente no Concelho
dois tipos de colecções museológicas: as colecções legadas e as colecções
provenientes da pesquisa local, e que podem ser consideradas pela
população como um património com as seguintes características:
-

capazes de representar uma identidade local,
capazes de apresentar um valor cultural,
capazes de representar um projecto cultural,
capazes de dar resposta às expectativas dos turistas

A CMC beneficiou de importantes doações na composição
das colecções dos museus municipais: será que este facto pressupõe a
possibilidade de uma utilização diferente dos recursos financeiros? No
entanto, é necessário notar que a musealização destas colecções é um
mecanismo afirmado da vontade de difusão cultural ao mesmo tempo
que da vontade de preservação destas colecções legadas. Por outro lado,
a diversidade de temáticas propostas pelos museus municipais, que
resulta da diversidade destas colecções, reside nas competências que
permitiram o estudo, a documentação e a divulgação com o objectivo de
conhecimento: é a indicação de um compromisso institucional.
Nos casos de processos de tutela privada, a origem das colecções
provém maioritariamente da recolha e da pesquisa locais efectuadas
por grupos associativos activos no Concelho. Estas colecções são o
resultado da vontade das populações, existem e desenvolvem-se graças
ao envolvimento voluntário de alguns membros da comunidade.
A compreensão do mecanismo de produção dos processos e
projectos museológicos ficaria incompleta sem mencionar o esforço
central: tornar acessível o que é conservado, o que é preservado e
estudado por meio da exposição. É notável que a escolha da exposição
permanente da colecção do museu, de colecções e/ou a propósito da
referência patrimonial como dispositivo fundamental de comunicação
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seja apresentada na maioria dos casos. As exposições temporárias só são
apresentadas em 20% dos processos estudados – não nos estamos a referir
às exposições temporárias que caracterizam espaços como o Centro
Cultural de Cascais, a Galeria de Arte-Espaço Montepio e o Centro de
Interpretação Ponta do Sal. A política das exposições temporárias que
aumenta e fideliza os públicos merece, desta forma, ser repensada na
maior parte dos espaços.
A presença identificada de diversos conceitos de exposição no
seio dos processos museológicos do Concelho pode significar que
são aplicadas soluções diferentes à procura colectiva local integrando
também a procura externa turística. Este último aspecto está patente pela
utilização quase sistemática da língua inglesa nos conteúdos expositivos
dos museus municipais e nos sítios de Internet. Por outro lado, a presença
de exposições numa procura única de preservação pode significar que
para dar resposta a uma procura colectiva existe uma carência de meios
humanos que seria necessário colmatar para atingir uma abordagem
optimizada.
Parece que o conceito de museu está bem inserido nas estratégias
económicas, culturais, sociais e ambientais do Concelho de Cascais: a
gestão das instalações e das colecções demonstra o incremento do sector
dos museus na zona, e um trabalho profundo de criação e de construção
de referências culturais, bem como de construção do conhecimento.
Por outro lado, o sector dos museus, apesar de sofrer provavelmente de
uma falta de recursos humanos, tomou consciência do seu papel social
e vai, por meio da exposição, ao encontro da colectividade, sabendo que
a sua actividade deve ser baseada nas necessidades e nos desejos dos
seus visitantes (Sola, 1998). Finalmente, o conceito insere-se na política
ambiental, através da participação do sector nos planos de ordenamento
do território.
O estudo dos serviços educativos permitiu aperfeiçoar a
caracterização do compromisso institucional. Eles são inseridos na
organização da instituição, e os seus objectivos são os de propor e conceber
programas pedagógicos e culturais destinados aos públicos alvo. Esses
serviços estão presentes em cada museu que depende da DMUS e em
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cada espaço museológico se desenvolvem, igualmente, acções educativas.
O estudo dos serviços educativos permite definir a sua acção, bem como
os elementos educativos que disponibilizam, com vista à caracterização
deste instrumento de diálogo entre o património e as comunidades.
A sua acção destina-se, prioritariamente, aos públicos jovens,
nomeadamente escolares, no âmbito de uma relação dinamizada entre
a escola e o museu, promovida pela Lei-Quadro dos Museus e por uma
política local. Os objectivos dos serviços educativos são igualmente os de
formar outros públicos: adultos e com necessidades especiais.
Os museus colocam em prática programas diferenciados de
acordo com os públicos alvo, com uma escolha que privilegia os públicos
escolares e juvenis, realidade que se insere numa tendência de política
local. Adicionalmente, podem observar-se obstáculos possíveis ao
desenvolvimento destes programas devido a uma carência de pessoal,
e devido a restrições orçamentais indicadas, de forma unânime, pelos
respectivos responsáveis.
Os elementos educativos presentes nos programas dos museus
incluem:
-

o processo permanente de trabalho educativo centrado no
património pela educação patrimonial,
a promoção da utilização dos museus como recursos de educação
ao longo da vida,
a promoção de um diálogo entre o museu e o seu ambiente.

Descobertas
Convocar a população para processos museológicos implica
converter um ‘’produto’’ de elite numa propriedade comum. O
desenvolvimento cultural é uma valorização dos recursos mentais e físicos
do ser humano em função das necessidades de formação, de informação
e de entretenimento, do ponto de vista da pessoa e da sociedade. A
forma que adopta esta valorização varia de acordo com os critérios de

Hélène Besançon

363

diferentes centros de decisão. A escolha dos processos museológicos
estudados no Concelho de Cascais pode ser entendida como uma forma
de atingir um desenvolvimento local utilizando a valorização patrimonial
e a participação da população? Neste caso, a política museológica do
Concelho de Cascais obedece a uma estratégia de promoção de inclusão
sociocultural?
Como definir a inclusão sociocultural em relação às práticas
museológicas?
O relatório do grupo Group for Large Local Authority Museums
(GLLAM), intitulado Museums and Social Inclusion (2000), insiste na
dificuldade de definir claramente o papel do museu no domínio da
inclusão social. O próprio conceito é difícil de estabelecer, uma vez que é
utilizado e definido de diversas formas. Para além da falta de clareza do
conceito de inclusão social, o relatório revela igualmente que quando os
museus orientam a sua acção para a luta contra a exclusão social fazem
face a uma ausência de reconhecimento institucional ‘’o que leva a uma
situação em que todo o trabalho efectuado é invisível’’ (GLLAM, 2000).
Segundo o relatório do GLLAM, as contribuições eventuais dos
museus em termos de combate à exclusão social são construídas com
base no reconhecimento do seu papel importante para o indivíduo, a
colectividade, e a sociedade em matéria de desenvolvimento pessoal,
de participação e de representação das comunidades. São igualmente
a promoção de comunidades com melhor saúde, a valorização das
realizações em termos de educação e a promoção da aprendizagem ao
longo da vida, a luta contra o desemprego e a delinquência (GLLAM,
2000). Estes últimos quatro indicadores foram identificados na definição
de exclusão social fornecida pelo governo Britânico.
Na publicação Including museums. Perspectives on museums,
galleries and inclusion (2001), Jocelyn Dodd e Richard Sandell insistem
nas características comuns da definição de exclusão social que são a sua
natureza multidimensional, uma vez que ela aborda diferentes aspectos
da vida, e o facto destas dimensões serem interdependentes. Nesta
óptica, a função dos museus na luta contra a exclusão social situa-se na
dimensão cultural, o que levou inicialmente os museus e as galerias a
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interpretarem o seu papel na promoção da inclusão social como sinónimo
de inclusão cultural procurando alargar o acesso aos seus serviços. Mais
recentemente, o impacto que a inclusão cultural poderia ter noutras
dimensões de exclusão foi objecto de uma atenção e de um exame mais
aprofundados. Os museus que seguem esta via consideram o seu papel
de forma diferente: a cultura, as artes, o património possuem um valor
que existe mais em relação aos indivíduos, às comunidades e à sociedade
(Dodd & Sandell, 2001).
A questão da luta contra a exclusão social faz parte da agenda
política Portuguesa. Se considerar a estratégia da promoção da inclusão
social definida pelo governo Português no documento Estratégia
nacional para a protecção social e a inclusão social – Portugal 2008-2010, é
possível identificar os seguintes indicadores para qualificar a luta contra
a exclusão social:
- a valorização das realizações em matéria de educação, para luta
contra o insucesso e o abandono escolar e a promoção da
aprendizagem ao longo da vida,
- a luta contra a pobreza das crianças e dos idosos assegurando que
usufruem de direitos de cidadão,
- a luta contra a ‘’infoexclusão’’ promovendo o acesso à sociedade
do conhecimento através das novas tecnologias de informação,
- a luta contra a exclusão de comunidades e de minorias étnicas,
- a valorização do desenvolvimento pessoal e da participação.
Nas apostas da Câmara Municipal de Cascais que incluem
a valorização do território, colocando em perspectiva o património e a
população, verificámos que os equipamentos museológicos municipais
desempenham um papel preponderante. Seguindo o exemplo do
GLLAM, podemos então tentar avaliar o impacto da acção museológica
no Concelho de Cascais, baseando-nos na função e na responsabilidade
sociais agora reconhecidas da instituição museológica, e caracterizar esta
estratégia. Convém sublinhar os cinco domínios em que o museu pode
ter um impacto na luta contra a exclusão: o desenvolvimento pessoal, a
promoção da participação, a representação das comunidades de forma
inclusiva, a valorização da educação e das realizações bem como a
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aprendizagem ao longo da vida, e a promoção do acesso à sociedade de
informação, e que podem permitir interpretar a estratégia de utilização
do património no âmbito de um objectivo de inclusão sociocultural.
No estudo, abordamos os diferentes indicadores da promoção da
inclusão social com as temáticas da educação informal e da utilização das
TIC, que constituem as técnicas de mediação fundamentais para alargar
os objectivos sociais dos museus.
Educação informal: interpretação, exposições e serviços educativos
As acções museológicas não são apenas em relação a uma ou mais
colecções. Utilizam recursos do museu para colocar em prática projectos
colaborativos que procuram a partilha de informações e de competências,
com a participação e associação com outros parceiros. As programações,
a interpretação e as exposições são soluções que o museu desenvolveu
para preencher a agenda da inclusão social.
A interpretação é uma abordagem inclusiva para representar o
património, de forma a envolver o visitante, a incentivar a sua participação,
e, desta forma, contribuir para desenvolver as suas competências com
vista à sua descoberta e compreensão (Black, 2005). Ela fomenta, segundo
Black, uma parceria igualitária entre o museu e os visitantes, e o conceito
de visita como uma viagem, uma conversa entre o museu, o visitante e as
colecções. Black desenvolve a ideia de que a aplicação destes princípios
insere-se numa abordagem planificada que ele considera como processo
condizente a uma estratégia.
Os processos museológicos do Concelho de Cascais fazem apelo
a esta mediação, tais como o Museu-Biblioteca dos condes de Castro
Guimarães, o Forte de São Jorge de Oitavos, o Farol-Museu e o Centro
de Interpretação Ponta do Sal, que se inserem numa estratégia cuja
finalidade é a requalificação do território: a conservação e a reabilitação
do património arquitectónico, a valorização de um ambiente edificado
agradável contribuem para colocar em prática uma imagem do
território. O público, reconhecendo-se no mesmo, apropria-se dele para
a construção de uma identidade local.
Por outro lado, desenvolver o interesse pela história local é também
um objectivo desta mediação: é uma chave que permite explorar, partilhar
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e afirmar a mesma cultura, e que pode abrir a via ao surgimento ou à
alteração do sentimento de pertença a um território: ‘’o tema da imagem
e identidades locais reúne material respeitante à percepção das pessoas
sobre o local onde vivem, e como se relacionam com o mesmo e com
outras pessoas que vivem nesse local’’. (Matarasso, 1997).
A promoção da apropriação do seu meio e da sua pertença por
parte da colectividade local prova, desta forma, a utilização do património
num objectivo de inclusão sociocultural. É uma estratégia que fornecendo
marcos de identidade pode conduzir a uma cidadania activa.
Num passado recente, o núcleo da função pública do museu era a
criação de exposições e a possibilidade de acesso às mesmas por parte do
público. No museu do século XXI, a exposição faz parte da experiência
do visitante e as funções do museu são apoiadas por outros elementos
que implicam uma visão proactiva, um enraizamento na colectividade,
um apoio dos públicos e das comunidades, um compromisso para dar
resposta às necessidades e expectativas dos públicos através de uma
intervenção directa... (Black, 2005). Numa aposta centrada no visitante
utilizador do espaço museológico, a exposição é a forma de fornecer
diferentes categorias de experiências que permitem definir os tipos de
experiências que o visitante considera satisfatórias. Desta forma, as
exposições estimulam o desenvolvimento dos públicos, o que constitui
uma etapa no processo de transformação da instituição museológica
num agente de inclusão social (Black, 2005).
Existe, igualmente, um crescente reconhecimento do potencial
do museu como agente de transformação social: ‘’Existe agora um
reconhecimento crescente de que o museu pode agir como um catalisador
para uma transformação social positiva, que pode produzir um leque de
resultados sociais, a nível individual e a nível comunitário, com vista
à abordagem da desigualdade, discriminação e desvantagem sociais”
(Sandell, 1998). Nesta procura, a exposição é o meio de comunicação por
excelência: possui o potencial de estimular o desejo de conhecimento e de
reconhecimento, de contar as histórias, de criar sentidos, de representar
as diversidades das comunidades, dos meios, de validar uma pertença,
uma cidadania, de promover a coesão social, a tolerância.
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As acções museológicas cujo impacto social é verificado por meio
das exposições são assinaladas no nosso estudo. As exposições baseadas
nas colecções são o resultado de uma abordagem qualificada que integra
as comunidades que os museus estudam para produzir as referências
histórico-patrimoniais. Elas participam na valorização da memória
social e da identidade cultural da comunidade.
As que não utilizam o património como origem, estabelecem o
reconhecimento institucional do potencial do museu a desenvolver por
meio de novos públicos e utilizadores. Por outro lado, o conteúdo destas
exposições apresenta frequentemente temas ligados às populações em
risco de exclusão.
Assim sendo, o meio pode constituir um poderoso vector de
participação e conceber também o museu como um recurso ao serviço
das comunidades, e como um poderoso utensílio de comunicação. A luta
contra a exclusão das comunidades, a valorização do desenvolvimento
pessoal e a participação estão na origem de projectos e de acções
museológicas locais, que utilizam a mediação da exposição.
Ao longo da análise, verificámos que a oferta dos museus do
Concelho de Cascais em relação à educação é certamente diversificada,
mas centraliza-se numa parceria com a escola e um público utilizador
maioritariamente escolar. No entanto, existem exemplos que ilustram
esta característica específica do trabalho museológico, que consiste na
promoção da aprendizagem ao longo da vida e das realizações em matéria
de educação. A possibilidade de aprender através das artes, de aprender
fora de um contexto formal de educação com outras alternativas favorece
o desenvolvimento pessoal. Através da experiência e do contacto directo
com o património, a educação patrimonial constituirá um processo de
conhecimento e de apropriação desta herança.
Estas actividades dão resposta às necessidades locais relativamente
à democratização cultural e incentivam a participação e a valorização do
indivíduo, que constituem os indicadores da luta contra a exclusão.
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Tecnologias de Informação e Comunicação
Numa primeira fase, os museus utilizam a Internet como um
instrumento de marketing para a promoção das suas colecções, a
apresentação da sua programação, e mais recentemente para permitir
a disponibilização de informações e de recursos educativos e de
espaços interactivos tais como fóruns, livros de comentários … para os
utilizadores. (Zorich, 1995). Se o sucesso devidamente estabelecido desta
abordagem demonstrou, segundo Zorich, o interesse pelos museus e a
presença de públicos, é necessário que os museus não se fiquem por aqui
e promovam um modelo de trabalho em rede com os recursos integrados,
o que pode representar enormes benefícios tanto para as comunidades
que os museus servem como para os próprios museus.
A utilização da Internet por parte dos museus nestes últimos anos
produziu novos mecanismos para o envolvimento dos públicos, novos
posicionamentos dos museus nos espaços virtuais de aplicação social:
a rede social, para atingir grupos de utilizadores normalmente subrepresentados (Bearman & Trant, 2008). Estes factores reconhecidos
permitem, desta forma, aos museus oferecer não apenas um espaço de
expressão para os públicos e para os utilizadores, mas também um espaço
de diálogo.

Considerações
Os museus do Concelho de Cascais colocaram em prática
inúmeros projectos e acções que visam a promoção da inclusão
sociocultural das colectividades locais. Estas acções baseiam-se nas
parcerias com as comunidades, tem como objectivo trazer o público
aos museus, propiciam a construção de um sentimento de pertença
e duma vontade de empenhar-se, permitem desenvolver redes de
sociabilização, disponibilizam uma tribuna para a promoção da
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tolerância, do acordo intercultural, validam a contribuição duma
comunidade, incrementam o contacto inter-geracional, revelam a
percepção de grupos marginalizados, impactam o desenvolvimento
pessoal, a maneira de sentir-se, estimulam a percepção das artes
. Muitas destas acções estão fortemente ligadas a uma colecção e ao
património material, mas são guiadas pela vontade de encontrar uma via
integradora que envolva a participação das comunidades e dos públicos.
Estas acções produzem, igualmente, um efeito positivo, sem falar dos
benefícios, e não existem razões para que as políticas não os tenham em
consideração.
No entanto elas são conduzidas por indivíduos entusiastas e
dedicados, cuja boa vontade é testada até ao limite.
Para que o impacto destas realizações seja durável, para que os
museus e as galerias sejam mais eficazes no seu trabalho de promoção
da inclusão sociocultural, parece necessário definir princípios de boas
práticas, tal como propõe o relatório do GLLAM. O documento aponta
então a importância de um enquadramento politico para a inclusão que
nos vários casos estudados, lidou á questão da função do museu e de
seu papel social, em correlação a uma mudança das mentalidades e das
práticas :
All museums emphasised the importance of commitment
from the local authority, both in terms of formal documents but also
informal support. Having a policy document in place helps to define
what social inclusion means for the organization, its philosophy and
working practices. A policy framework with associated strategies helps
to embed inclusive values within the organization making inclusive work
integral, and not bolt-on, to the museum’s way of working. Developing a
terminology and appropriate language around inclusion is very important
as it ca change the way in which staff perceive their role and that of a
museum as a whole. It can also create a common understanding of social
inclusion and communicate to others (p. 45).
O relatório ressalta a importância duma hierarquia consciente
que pensa em termos de inclusão social, pronta para imaginar
abordagens diferentes na elaboração dos projectos nos museus e nas
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galerias, na procura de parcerias com as comunidades, os outros
museus e organizações. E preciso ter em conta que a inclusão social é
uma abordagem guiada por necessidades. Assim o relatório defende
a organização de consultas, de encontros para que os museus sejam
capazes de identificar as necessidades das comunidades que eles servem.
Finalmente as instituições deveriam definir um quadro que permita
conduzir avaliações dos seus próprios projectos com a participação das
comunidades.
Estios princípios quando estão tomados em conta permitiram aos
museus de desempenhar o seu trabalho com mais eficácia. Estas práticas
comuns baseiam-se num discurso e numas acções que permitem alargar
a compreensão acerca do papel social dos museus pelas comunidades
e pelos funcionários, quebrando assim o isolamento das instituições e
estabelecendo uma relação moldada pela comunicação e o dialogo.
Por outra parte, diferentes autores apontaram a importância de
desenvolver estratégias para o museu : um tal trabalho propicia a reflexão
sobre a sua identidade e permite ancorar a instituição no seu contexto de
actuação plano estratégico deve então prever a definição dos contextos e
dos objectivos dos museus assim como uma guia operacional para leva-os
a cabo (Black, 2005) porque a missão justifica a existência da instituição
(Bruno, 1996). As dimensões de intencionalidade e de organização são
de facto decisivas para construir uma estratégia (Santos, 1999).
O desenvolvimento dos museus ao nível local é o resultado da
convergência de interesses democráticos, políticos e económicos, e a
política museológica local em vários casos ligada com a personalidade
de um autarca, um responsável tem imbricações frequentemente
complicadas e subtis. A percepção que o poder político local tem dos
museus é boa mais num universo liderado pela gestão a curto prazo das
prioridades politicas e sociais, eles de repente não tem tanta importância.
Os recursos humanos e financeiros estão fragilizados porque é difícil
demonstar um regresso do investimento. Apropriar-se de um conceito
tão complexo como o conceito de inclusão social e da sua relação com
os museus e galerias necessita provavelmente fomentar mais pesquisas e
estudos para que seja introduzido na agenda politica local.
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O estudo desenvolvido na nossa dissertação de mestrado
permitiu assim evidenciar a relação entre os museus do Concelho de
Cascais e a promoção da inclusão social. Estas constatações permitem
de facto defender uma implicação maior dos museus na implementação
de políticas de luta contra a exclusão sociocultural, o papel da cultura
sendo reconhecido como essencial para a contrição duma sociedade do
conhecimento sustentável e solidária. Actuar com esta visão significa dar
uma competência aos museus e galerias, elemento imprescindível pelo
reconhecimento da sua liderança.
Consequentemente somos capazes de destacar três actuações
possíveis no campo da museologia que são os seguintes :
- argumentar a favor duma implicação maior dos museus na
implementação do conceito de inclusão social que é uma etapa
para a construção da sociedade do conhecimento,
- promover a definição de boas praticas para que os museus
sejam efectivos no seu trabalho inclusivo,
- promover o desenvolvimento de estratégias para os museus, o que
permitirá ajudar a avaliar a coerência dos projectos e garantir a
sua qualidade, para lhes atribuir os recursos necessários, tanto
humanos como financeiros

Conclusão
“There is a long way to go before the apparently frivolous but
actually essential role of culture is appreciated. Since what it is often
described as the cherry on the cake is actually the yeast, it is not surprising
that social schemes sometimes fail to rise expectations” (Matarasso,
1997, p.78).
Uma política cultural, quando possui os meios para subsistir,
adquire inevitavelmente uma dimensão social. A acção dos museus inserese nesta política com o reconhecimento do alargamento do conceito de
património, e com a promoção da participação das comunidades na
sua acção (UNESCO, 1998). Desta forma, com a noção de património
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cultural resultante do alargamento da noção de património, é colocada
em prática uma das bases sobre as quais se pode apoiar uma museologia
da acção.
Por outro lado, o museu possui o vigoroso poder de agir como um
catalisador cultural (GLLAM, 2000), e trata-se de dotá-lo de utensílios
para exercer a sua acção. Como assinala Richard Sandell, verifica-se um
reconhecimento crescente no sector dos museus de que a instituição
tem um papel a desempenhar na sociedade produzindo resultados no
domínio social que contribuem para lutar contra as desigualdades sociais,
as discriminações e as deficiências (Sandell, 1998).
A progressiva substituição do papel omnipresente do Estadonação nas políticas públicas por modelos de parcerias e de partilha de
responsabilidades, dá azo à necessidade da criação de respostas para a
elaboração de conceitos tão complexos como a inclusão social, como a
sua relação com o mundo dos museus.
Em 2005, o estudo conjunto do IPM e do OAC revelou que o
modelo dominante do museu local é a estrutura municipal que tem como
referência o território. Desta forma, o poder municipal é “uma variável
decisiva no domínio das representações e das concretizações em matéria
de política cultural, tendo em conta a generalização nas esferas de acção
patrimonial e museológica” (IPM/OAC, 2005, p.35).
Através do estudo da política patrimonial, sendo a política
museológica uma das suas vertentes, no Concelho de Cascais, e
tentando compreender e interpretar a existência de uma relação entre o
trabalho dos museus locais e a promoção da inclusão sociocultural, esta
investigação tenta dar respostas em termos de estratégias e de formas de
funcionamento político.
O nosso estudo baseia-se na caracterização da política museológica
no Concelho de Cascais, analisando os museus municipais, os museus
de tipo associativo, as galerias, os museus de fundações, os centros de
interpretação, os projectos museológicos e os museus encerrados.
Este estudo foi efectuado através de uma abordagem qualitativa
apropriada à pesquisa, uma vez que se trata de analisar o funcionamento
de um fenómeno social – uma política patrimonial – recolhendo dados
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relativos à sua existência. Este estudo permitiu efectuar três constatações:
- o património é claramente identificado pela acção
política como um factor qualificativo, e o campo museológico
como um espaço de comunicação,
- a política museológica no território do Concelho de
Cascais é planificada de acordo com determinados parâmetros
que identificámos, e os museus municipais tornam-se numa
aposta política a nível local,
- a questão da inclusão social é cada vez mais incluída
nos programas museológicos, uma realidade resultante mais
da vontade dos indivíduos envolvidos do que de uma política
cultural e social local articulada.
Assim sendo, a influência da política patrimonial parece
comprovada, mas a sua identificação não fornece a dimensão suficiente
da sua adesão à promoção da inclusão sociocultural. No entanto, esta
preocupação subentende a política levada a cabo e as inúmeras acções
museológicas.
Como indica Santos (s/data), a construção de projectos
museológicos através da participação dos indivíduos, é uma produção de
conhecimento, um exercício de reflexão crítica, a prova da relação entre
a teoria e a prática, é um compromisso. Este compromisso pressupõe
alterações nas práticas dos poderes públicos e das instituições, como
sublinha o relatório do GLLAM.
Constatámos que o desenvolvimento dos museus locais é o
resultado de diligências complexas, no âmbito das quais os discursos
patrimoniais e museológicos se baseiam nas acções de construção
de referências culturais e nas acções de preservação, de estudo e de
conservação. A função social do museu é pensada mais em termos de
divulgação e de educação do que num contexto de promoção da inclusão
social. No entanto, a dinâmica insere-se neste contexto, uma vez que os
efeitos sociais que ela produz combatem a exclusão social:
- as novas dinâmicas relacionais criadas em torno de um
património requalificado contribuem para a coesão social,
- a articulação do museu e das instituições escolares
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contribui para a luta contra o abandono e o insucesso escolar,
bem como para a valorização da educação,
- a participação das comunidades na definição dos
projectos museológicos favorece o desenvolvimento pessoal dos
seus membros e o desenvolvimento comunitário,
- a utilização do meio da exposição permite a partilha e a
difusão de conteúdos que permitem conhecer a exclusão social
e desenvolver os valores,
- a colocação à disposição de equipamentos culturais
dotados de estruturas que permitem o agrupamento, estimula o
‘’consumo’’ e a expressão cultural bem como as ligações sociais.
- No entanto, o estudo revelou também a falta de meios
financeiros e humanos atribuídos aos museus, nomeadamente
os museus municipais: financiamentos aleatórios, recursos
humanos insuficientes ou inexistentes, que prejudicam os
processos museológicos.
Desta forma, a questão que se coloca é a seguinte: o sucesso da
realização de uma política patrimonial que utiliza os museus com um
objectivo de inclusão sociocultural passa pela garantia da qualidade do
serviço do museu? Se esta política estiver definida num plano director,
este facto poderá permitir apreender o grau de coerência entre o projecto
do museu, o projecto dos indivíduos, das comunidades e os projectos
públicos locais. Uma tal abordagem permitirá atribuir ao domínio dos
museus locais os meios e os recursos de que necessitam para realizar os
seus objectivos.
O estudo terá talvez permitido compreender uma realidade
local que coloca a questão da realização de políticas patrimoniais, com
a sua indispensável vertente social, e o papel que os museus podem
desempenhar neste contexto. Esta questão apela a respostas em termos
de colocação em prática de modo de funcionamento e de estratégias. É
necessário:
- apelar a um maior envolvimento dos museus nas
políticas sociais locais, e de trabalhar o modo de introdução e de
avaliação desta prática nas organizações,
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- definir claramente os museus como actores do
desenvolvimento local. Neste caso, a estrutura é levada a
cabo pelos eleitos, os habitantes, e os actores institucionais, o
que lhes confere legitimidade e autonomia,
- dotá-los, desta forma, dos recursos necessários para que
cumpram o seu mandato.
É necessário efectuar mais estudos e pesquisas para se conhecer a
realidade museológica, para informar a comunidade museológica sobre
as potencialidades da sua instituição, e para convencer os actores sociais
em relação à realidade desta contribuição. A aposta realiza-se em vários
níveis: manter e profissionalizar o mundo dos museus, ter em conta e
valorizar os contributos realizados.
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Os Direitos Autorais e os Museus: o Caso Brasileiro

André Amud Botelho, Eneida Quadros Queiroz, Robson dos Santos,
Sandro dos Santos Gomes, Vitor Rogerio Oliveira Rocha

Resumo
A temática dos direitos autorais possui uma importância central
para o trabalho executado pelos museus. Neste sentido, este texto aponta
algumas questões que o processo de musealização deve enfrentar no trato
com as obras, com a autoria e os processos museais. O objetivo da reflexão
não é definir procedimentos e normatizações, mas sim apontar questões
conceituais para o debate sobre direitos autorais em um contexto de
mutações dos mecanismos de reprodutibilidade técnica e de alterações
da legislação. Para isso, o trabalho é composto de: i) uma análise da
construção social dos conceitos de obra e autor e da teia de relações
onde assumem sentido; ii) uma interpretação das formas pelas quais a
temática dos direitos autorais irrompe no brasileiro Estatuto dos museus;
e iii) um estudo de caso sobre a circulação da imagem do quadro A noite,
do pintor Pedro Américo, que é abrigado pelo Museu Nacional de Belas
Artes, do Rio de Janeiro, e que passou por um processo de apropriação
e ressignificação por parte de uma empresa de queijos de Minas Gerais.
Palavras-chave: obra; autoria; direitos autorais; museus
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Introdução
A legislação a respeito dos direitos autorais marca os processos
e fluxos de trabalho do Instituto Brasileiro de Museus e dos museus
brasileiros. Em função disso e da importância que esta discussão
assume na sociedade contemporânea, o instituto lançou-se à tarefa de
identificar os pontos em que o debate é relevante para suas atividades
. A partir de demanda da direção do Departamento de Processos Museais
do instituto, a equipe da Coordenação de Pesquisa e Inovação Museal
(CPIM/Depmus) buscou desenvolver reflexão por meio de um ensaio que
reunisse problematizações sobre o tema. Para uma devida aproximação à
complexa questão dos direitos autorais, foi fundamental a incorporação
do viés conceitual a respeito das questões centrais ao debate; dos aspectos
jurídicos que afetam mais diretamente os museus, por meio da análise
do Estatuto dos Museus; e, por fim, o estudo de um caso a respeito de
reprodução do quadro “A noite”, do artista paraibano Pedro Américo,
feita por uma empresa fabricante de queijos no interior de Minas Gerais
. A análise deste caso particular busca fundar um caminho de análise
que permita vislumbrar o uso dos conceitos e compreender a atual
mobilização política e social a respeito dos direitos autorais de uma
maneira mais global, não apenas restrita aos seus elementos legais.
Diante desse quadro, a reflexão sobre os direitos autorais pode
e deve ser feita a partir de variadas dimensões, visto sua centralidade
ao mundo contemporâneo. Certamente, o viés jurídico é um dentre os
aspectos necessários à análise. O presente texto busca, todavia, indicar
que a reflexão conceitual a respeito de noções que nos parecem ter seu
uso naturalizado na atual controvérsia como as de autor, autoria, obra
e, mais propriamente, direitos autorais, deve ocupar parte das reflexões
de quem se lança à tentativa de compreender e influir no debate sobre a
temática.
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1. A obra artística como símbolo
O sociólogo estadunidense Howard Becker, no artigo “Mundos
artísticos e tipos sociais”, busca uma fórmula para aproximação do
leitor às complexas questões referentes ao mundo artístico. Para
isso, cita o esforço de uma antropóloga de seu país por identificar
os autores de peças de cerâmica dentre os habitantes de uma
determinada aldeia, objeto de sua atenção naquele momento. A partir
da observação e interação com os nativos, e de uma sensível (para
ela) compreensão dos fenômenos daquele mundo, a antropóloga
apresenta a uma das nativas seu olhar sobre as peças e indica
saber apontar a autoria de cada um daqueles vasos e panelas de
cerâmica. A resposta da mulher chamou a atenção da antropóloga
para o fato de que nenhum dos nativos se importava de ser atrelado
diretamente a sua produção: não se conhecia o autor de cada uma das
peças. Para aquela sociedade, o dado da autoria, à diferença do que
se leva em conta na nossa, não representava uma questão relevante o
bastante para ser levada a sério. Nos termos de Becker:
“(...) embora estas mulheres fizessem uma linda
cerâmica, não estavam orientadas para a nossa noção
convencional de que quem faz alguma coisa bonita gosta
de ser elogiado e assume a responsabilidade da autoria. A
idéia de uma conexão exclusiva e artística entre o artista
e sua obra simplesmente não existia” (velho, 1977, p.
23).
Becker, ao longo desse e outros de seus estudos, chama a atenção
dos leitores ao aspecto coletivo da produção artística, compreendendo-a
enquanto resultado de uma ação coordenada de diversos atores sociais,
para além do artista ou da crença da individualidade.
Tomado enquanto pressuposto, o alerta de Pierre Bourdieu a
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respeito da circunstancialidade da relação entre público de arte e a obra
artística, ou mesmo a do artista com sua obra, ressalta a conveniência
de indicar os elementos da constituição histórica dos conceitos que
compõem a gramática essencial do debate contemporâneo a respeito de
direitos autorais, quais sejam, autor, autoria, obra de arte. Referindo-se à
abordagem que busca pôr em relevo a história social do campo artístico,
Bourdieu argumenta:
“Em suma, a questão do sentido e do valor da obra de
arte, tal como a questão de especificidade do juízo estético
e todos os grandes problemas da estética filosófica só
podem achar a sua solução numa história social do campo
associada a uma sociologia das condições da constituição
da atividade estética espacial que o campo exige em cada
um dos seus estados.” (bourdieu, 1989, p. 287)
Bourdieu nos indica em seu trabalho que o estudo historiográfico
da construção social do campo da arte na sociedade ocidental já é capaz
de sugerir a relativização de alguns dos aspectos que permeiam os
circuitos das artes e o conjunto de regulações legais instituído para a sua
normatização.
Outra possível fonte de problematização de algumas das questões
essenciais para a atual discussão é o debate antropológico. Dentre as
construções teóricas da disciplina, é possível visualizar uma oposição
do que Marshall Sahlins trata como teoria da utilidade ao que muitos
autores, inclusive Sahlins, compreendem sob o nome de razão simbólica
. Não é nossa intenção explorar nesse texto todo o alcance dessa oposição,
mas formular diretrizes de uma possível desnaturalização de conceitos ao
debate dos direitos autorais. A esse fim, um olhar conceitual que tenha
como ponto de partida a razão simbólica é mais proveitoso. A razão
simbólica, segundo Marshall Sahlins:
“Toma como qualidade distintiva do homem não o fato
de que ele deve viver num mundo material, circunstância
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que compartilha com todos os organismos, mas o fato de
fazê-lo de acordo com um esquema significativo criado
por si próprio, qualidade pela qual a humanidade é única.”
(sahlins, 2003, p. 7)
A definição para o valor da obra artística a partir de um necessário
consenso de significados entre atores sociais do campo artístico
aproxima-se às formulações de autores que avançaram no entendimento
a respeito dos fenômenos simbólicos da sociedade. Claude Lévi-Strauss,
na famosa introdução à mais importante coletânea de textos de Marcel
Mauss, afirma que:
“Toda cultura pode ser considerada como um conjunto
de sistemas simbólicos, à frente dos quais situamse a linguagem, as regras matrimoniais, as relações
econômicas, a arte, a ciência, a religião. Todos esses
sistemas visam a exprimir certos aspectos da realidade
física e da realidade social e, mais ainda, as relações
que esses dois tipos de realidade mantêm entre si e que
os próprios sistemas simbólicos mantêm uns com os
outros.” (mauss, 2003, p. 19)
Clifford Geertz, outro autor central à teoria antropológica, argumenta
que “a cultura é pública porque o significado o é” (geertz, 1978, p. 22).
Segundo ele, os símbolos são sintetizadores das estruturas de significados
que compõem as culturas. Concentram neles a integração entre o ethos
e a visão de mundo dos diversos sistemas culturais. Em seus seminais
estudos a respeito dos processos rituais, o antropólogo inglês Victor Turner
concebe os símbolos como elementos polissêmicos e condensadores de
significados. (turner, 2005)
Mas do que tratamos quando buscamos reiterar a dimensão
simbólica da obra de arte? O que é o símbolo? Como aponta o sociólogo
francês Alan Caillé (1998), a etimologia da palavra revela o “símbolo
original” como sendo um anel que, quebrado, representava a fundação
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de uma aliança entre os possuidores de suas partes. Para ele, “(...) o
símbolo não é senão o próprio signo da aliança que deve perdurar apesar
de qualquer separação ou afastamento, a celebração sempre viva da
aliança...” (caillé, 1998)
A obra de Marcel Mauss, mais fundamentalmente dois de seus
textos clássicos, “Esboço de uma teoria geral da magia” e o “Ensaio sobre
a dádiva”, reforçam a perspectiva nas ciências sociais do laço estabelecido
pelo símbolo enquanto fundador do elo social. São, contudo, os trabalhos
de Pierre Bourdieu, Howard Becker, Michel Foucault, entre outros,
que sugerem o quanto as obras de arte, que passamos aqui a observar
inicialmente em sua dimensão simbólica, são o ponto central do sistema
social artístico. Suas obras manifestam ainda por quais meios os consensos
nesse sistema são capazes de sustentá-las nessa condição. Ou seja, uma
obra de arte é somente considerada enquanto tal diante de um grande
acordo entre aqueles que construíram legitimidade para o discurso e
fruição da arte. Mauss, em seu célebre estudo sobre a magia, de grande
contribuição para a análise do fenômeno simbólico nas sociedades,
chega à conclusão de que “(...) devem ser ditas mágicas apenas as coisas
que forem realmente tais para toda uma sociedade, e não as que foram
assim qualificadas por uma fração” (mauss, 2003, p. 55). Ora, assim
como os fatos mágicos e seus elementos materiais, capazes de representar
e conservar neles o espírito da mágica, as obras de arte podem ser vistas
enquanto reificações de tradições artísticas das variadas sociedades.
Na medida em que o mundo social funda-se quando passa a ser
significativo, segundo Lévi-Strauss, com o estabelecimento da relação
entre a realidade significante e significado, também podemos pensar o
sistema das artes da contemporaneidade como tendo sido fundado.
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2. Autor e obra: problematizando certezas
No cerne da questão dos direitos autorais, conforme pode ser percebido
na atual legislação brasileira, está a relação entre autor e obra e suas
implicações. Essa relação entre autor e obra, não apenas na legislação
mas, de modo geral, pelo senso comum, é tida como algo natural,
evidente. O autor como criador e a obra como sua criação e expressão
de seu gênio criativo é uma concepção extremamente difundida por toda
parte. Contudo, é justamente essa concepção e as noções de autor e de
obra que precisam ser postas em causa e analisadas mais de perto.
A íntima relação que se pressupõe haver entre autor e obra, na
verdade, pode ser entendida como uma representação social ou ideologia,
segundo se filie a análise a um ou outro determinado corpo teórico. O
que importa no momento é desconstruir a naturalização que envolve a
relação entre autor e obra, indicar que, ao contrário do que normalmente
é previsto a essa relação, esse par possui uma história, uma gênese.
A crítica feita pelo pensamento estruturalista, no século passado,
à filosofia do sujeito, tal como concebida desde Descartes a Sartre,
problematiza a noção de sujeito e, consequentemente, a noção de autor.
Questionando uma tradição filosófica ocidental, que afirma o caráter
absoluto do sujeito como livre e capaz de conhecer e agir na realidade
sem restrições, um sujeito abstrato e universal, uno e imutável, autônomo,
um leque de pensadores como Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes,
Jacques Lacan, Louis Althusser, Michel Foucault e outros se inscrevem
em um movimento intelectual nascido nos anos 1950 que preconizou
a chamada “morte do sujeito”. E com a morte do sujeito, foi, para esses
autores, inevitável pensar a morte do autor. Desse grupo de intelectuais,
Michel Foucault foi o mais profícuo, sempre apresentando facetas novas
em sua reflexão, evoluindo seu pensamento para além de uma postura
estruturalista, por isso sendo também filiado ao que se convencionou
chamar de pós-estruturalismo, junto com Derrida e Deleuze. Assim,
Foucault possui uma singular importância para compreendermos a
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problemática autor/obra.
Em1969,Foucaultprofereumaconferênciacomotítulo“Oqueéumautor?”
em que volta a afirmar a questão da morte do autor, segundo a crítica
literária de então, mas vai adiante ao procurar problematizar a questão da
relação autor/obra. Para ele, a noção de obra é tão problemática quanto
a de autor, pois o que pode ser considerada a obra de um autor: será que
tudo que ele escreveu ou disse? O que seria publicar a obra completa de
um autor? Pequenas anotações, listas de compras entremeadas de palavras
soltas, agenda de encontros ou endereços? Foucault questiona: “a palavra
‘obra’ e a unidade que ela designa são provavelmente tão problemáticas
quanto a individualidade do autor” (foucault, 2001, p. 272).
Foucault prossegue e afirma que o autor é uma função presente
em alguns discursos e ausente em outros: trata-se, portanto, de uma
função classificatória. Um contrato, um letreiro e um texto anônimo
em determinada parede possuem um redator, mas prescindem de um
autor. Entretanto, um texto literário (e isso pode ser estendido para uma
pintura, uma escultura, uma música, etc.) possui uma autoria atribuída
a um indivíduo que, supõe-se, é imbuído de um poder criador, alguém a
quem é possível acessar uma instância profunda, “o lugar originário da
escrita”.
Na verdade, a “função-autor”, nos termos de Foucault, procura
dar conta de uma ampla variedade de circunstâncias que encontram sua
unidade/unificação sob a égide do autor. Por exemplo, textos diversos
entre si do ponto de vista estilístico e temático, com variações de
acréscimos e omissões, encontram no autor sua unidade. Esse tipo de
procedimento é muito característico da antiga exegese bíblica: encontrar
traços comuns que apontem para uma autoria única.
Para efeito de ilustração, quando pensamos em Shakespeare ou o
nomeamos, estamos indo além do indivíduo real, estamos nos referindo
à função-autor que desempenha o papel de unificar um conjunto de
escritos diversos que são compreendidos como “a obra shakespeareana”
possuidora de uma presumida unidade e identidade. E é essa funçãoautor que permite explicar as variações, as discrepâncias, as modificações
ou as contradições presentes nesses escritos.
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Para Foucault, a função-autor, ao invés de apontar para uma
única autoria, comporta uma pluralidade de egos, de “eus”, porque a
pressuposição de que aquele que escreva o prefácio ou a introdução de
um livro seja o mesmo que desenvolveu o texto principal, que possuam a
mesma identidade, não é de todo evidente. Essa suposição está posta pela
crença de que um indivíduo possui uma identidade unívoca, sendo igual
a si mesmo, não comportando contradições ou variações em tempos
diferentes. E a escrita desses textos é feita em tempos diferentes, por isso
a função-autor no discurso tem o papel de unificar esses “eus”.
A crítica filosófica de Foucault por si só coloca em xeque a típica
relação autor/obra e traz inúmeras conseqüências para se pensar os
direitos autorais. Mas é preciso aprofundar a análise lançando um olhar
sobre os aspectos sociais dessa relação, desvelar o que pode estar oculto
nessa relação. Nesse ponto, a sociologia e a antropologia podem ser de
muita ajuda.
A análise sociológica desenvolvida por Pierre Bourdieu, desde
os anos 1960 do século passado, privilegiou uma investigação sobre a
produção cultural procurando desvendar os seus mecanismos mais
íntimos e ocultos, especialmente no que diz respeito à chamada “alta
cultura”, a cultura cultivada. Sua atenção voltou-se muitas vezes para
analisar a relação autor/ obra em diversas áreas da produção de bens
culturais (literatura, arte, moda, etc.).
Bourdieu deixa claro qual o seu enfoque em relação à produção
de obras culturais, que se aproxima àquele de Howard Becker, citado
anteriormente no texto:
“Para mim, a sociologia das obras culturais deve tomar
como objeto o conjunto das relações (objetivas e também
efetuadas sob a forma de interações) entre o artista e
os outros artistas e, além disso, o conjunto dos agentes
engajados na produção da obra ou pelo menos do valor
social da obra (críticos, diretores de galerias, mecenas, etc.)”.
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E de modo mais claro:
“Em suma, trata-se de mostrar como se constituiu
historicamente o campo da produção artística que, enquanto
tal, produz a crença no valor da arte e no poder criador de
valor do artista. E assim seria possível fundamentar o que
colocamos inicialmente, como um postulado metodológico,
a saber, que o ‘sujeito’ da produção artística e de seu produto
não é o artista, mas o conjunto de agentes que têm uma
ligação com a arte, que se interessam pela arte, que vivem
da arte e para a arte, produtores de obras consideradas
como artísticas (grandes ou pequenas, célebres, isto é,
celebradas, ou desconhecidas), críticos, colecionadores,
intermediários, conservadores, historiadores da arte, etc”.
Para Bourdieu, uma compreensão adequada de um
autor e de sua obra, e do próprio processo criativo, somente
é possível mediante a análise do campo de produção cultural
em que autor, obra e o ato criativo se inscrevem. O campo
nada mais seria do que a configuração das posições ocupadas e relações
objetivas existentes entre os diversos agentes envolvidos na criação,
circulação e consumo da obra. E esse campo é um espaço de lutas e
concorrências, em que seus participantes atuam buscando acumular ou
manter o capital cultural específico daquele espaço.
O que constituiria uma obra e um autor, o que conferiria
reconhecimento e legitimação dessas categorias não é uma capacidade
extraordinária, excepcional possuída pelo autor, mas sim o próprio
campo de produção cultural com suas lutas e crenças no poder
criador e na excepcionalidade do autor da obra. Essa crença é uma
ideologia da criação extraordinária que impede que se perceba
que é a totalidade do campo que engendra o criador e a criação,
o autor e a obra, que consagra e confere-lhes uma aura sagrada.
O que produz a aura sagrada a um autor e sua obra, o que
os consagra é todo um circuito de agentes do campo cultural
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específico que promove o reconhecimento da excepcionalidade
de ambos e que, por sua vez, aufere algum tipo de “lucro”,
já que participar do reconhecimento e legitimação de um autor
e obra cultural proporciona um aumento de capital simbólico
que poderá no futuro ser revertido em capital econômico. E
quanto maior esse circuito de consagração, maior a eficácia da
crença no poder de criação e na excepcionalidade do autor.
Considerando que esses agentes além de consumidores são também
produtores, que vivem da circulação dessas obras culturais, fica evidente
a força que a crença no poder criador do autor e na excepcionalidade de
sua criação assume para esses agentes e para os demais que se aproximam
dos campos de produção cultural.
Desconhecer, segundo Bourdieu, essa realidade social que se
esconde por trás da concepção do criador incriado, do autor excepcional,
do artista genial e sua obra, leva justamente a reforçar essa concepção
ideológica, influenciando aqueles que se põem a estudar a produção
cultural em seus diversos campos a tomarem como natural algo que nada
tem de natural, por possuir uma história de constituição, uma gênese
bem precisa no tempo sob condições bem determinadas:
“Por não se pôr em causa tudo aquilo que se encontra
tacitamente envolvido na noção moderna de artista,
particularmente a ideologia profissional do ‘criador’
incriado que se foi elaborando ao longo do século XIX,
e por não se romper com o objeto aparente, quer dizer,
o artista (ou, por outro lado, o escritor, o filósofo, o
letrado), para se considerar o campo de produção de
que é produto o artista, socialmente instituído como
‘criador’, os historiadores da arte não podem substituir
a interrogação ritual acerca do local e do aparecimento
da personagem do artista (em oposição ao artífice)
pela questão das condições econômicas e sociais da
constituição de um campo artístico baseado na crença
nos poderes quase mágicos reconhecidos ao artista
moderno nos estados mais avançados do campo”.
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A problematização dos fundamentos sociais e culturais das noções
de autor e obra não implica recusar o processo de criação. Longe de negálo, a reflexão acima ressalta a necessidade de compreender a criação à luz
da imbricação com uma teia de significados que vaza a simples ilusão do
gênio criador individual. Isto ao invés de reduzir, tem o efeito de destacar
a real complexidade da criação artística.
Feita a necessária desnaturalização das categorias constituintes
do quadro de debates a respeito de direitos autorais, fundamental para
vislumbrar os limites e possibilidades de uso e compreensão delas, é
relevante aproximar nossa análise para as fórmulas apresentadas pela
atual legislação para lidar com autoria, obra e direitos autorais. Do
nosso ponto de vista, interessa especialmente observar de que maneira o
Estatuto dos Museus relaciona-se às citadas questões. É a esse esforço que
nos lançamos a partir de agora.

3. Autoria, obra e direitos autorais no Estatuto dos Museus
A temática dos direitos autorais oferece às instituições museológicas um
conjunto de desafios legais e conceituais. A peculiaridade dos museus,
por outro lado, comporta elementos que ampliam o rol de questões para
a esfera dos direitos autorais. Cotidianamente as instituições devem lidar
com a circulação de obras, a produção de novas criações (exposições,
catálogos, livros, revistas) a partir do acervo existente, a utilização de
imagens, a aquisição de obras etc. Estas ações exigem dos gestores do
museu a interação com os autores ou os titulares dos direitos autorais que
recaem sobre as criações (conforme Lei 9610, de 1998). Esta preocupação
irrompe com particularidades no Estatuto dos Museus, que analisaremos
adiante. Antes, pontuamos algumas questões da legislação sobre direitos
autorais.
A legislação brasileira aponta que a conformação conceitual
e jurídica dos direitos autorais possuem uma natureza dúplice:
eles abarcam concomitantemente os direitos morais e os direitos
patrimoniais. Os primeiros se referem aos direitos que seriam uma
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emanação da individualidade do autor, constituem a forma de
garantir e preservar, no processo de divulgação e circulação de uma
criação, o reconhecimento singular da autoria da obra, assim como a
faculdade da qual o autor goza de alterar e ressignificar a elaboração
. Estes direitos são permanentes e inalienáveis. Os direitos patrimoniais,
por outro lado, consistem no direito do autor de usufruir a exploração
econômica das obras protegidas. Em relação a estes, a lei de direitos
autorais define em seu artigo 28 que cabe ao autor o direito exclusivo
de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Como
consequência desta situação, o artigo seguinte estabelece que depende de
autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer
modalidades. Em função disso, diferentemente dos direitos morais, os
patrimoniais são transferíveis para terceiros, isto é, o autor pode deixar
de ser o portador deles, sem deixar de ser o autor da obra.
Este “duplo caráter” dos direitos autorais os torna, por vezes,
portadores de uma ambigüidade. A lei 9.610, em seu artigo 24, parágrafo
2º, ressalta que, em caso de obra caída em domínio público (70 anos após
a morte do autor), compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da
mesma, o que tem implicações fundamentais para a atuação dos museus.
Aparentemente isto irrompe como uma proposição positiva. Porém,
inexiste na legislação uma definição quanto ao que podemos nomear
“limites da obra”, ou seja, o que está abraçado sob a definição de obra. No
campo das artes visuais e plásticas, por exemplo, o debate sobre o “único”
e a “aura” é um tema conflitivo e em constante mutação. Em outras
palavras, quando a legislação se refere à “integridade”, está se referindo à
“obra original”, isto é, aquele exemplar primeiro concretamente feito pelo
agente que ocupa a posição de “autor”, ou também aos componentes de
sua existência imaterial, suas formas singulares? Por defesa da integridade
devemos compreender a garantia de que apenas o exemplar originário da
obra seja preservado pelo Estado (no caso das artes plásticas, esculturais
etc.), ou se trata da obrigação deste exigir que qualquer cópia seja
abalizada como forma de respeitar ou não a integridade? Um processo
de alteração feito sobre a reprodução de determinado quadro afeta a
integridade da imagem tanto quanto o executado sobre o originário?
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É fato que cabe ao poder público exigir e garantir o permanente
reconhecimento da autoria, inscrita claramente no exemplar originário.
Isto aparece também no Estatuto dos Museus. Mas quais as conseqüências
disto a partir da permanente ressignificação que a existência intangível
da obra esta sujeita diante das modernas formas de reprodução? Ao que
nos parece isto se apresenta como uma questão em aberto nas discussões
sobre autor, obra e direitos contidas na legislação e mesmo no Estatuto
dos Museus.
As mudanças tecnológicas que marcam a sociedade capitalista
no decorrer do século XX e em princípios do XXI confluem em um
reordenamento das sociabilidades e instituições oriundas da modernidade.
Neste sentido, o desenvolvimento da internet, a massificação do
consumo cultural e mesmo das formas de sua reprodução, entre outros
aspectos, impuseram alterações nos conceitos de obra, autoria e autor,
problematizando ainda mais as certezas acerca destes conceitos. Isto
conflui em pressões por mudanças na compreensão dos direitos autorais
e na legislação que os regula.
É evidente que esta dinâmica comporta conflitos e contradições
entre os agentes produtores e consumidores de bens culturais. Atualmente
está em curso uma modificação das formas de construção e circulação
de artefatos artísticos, como veremos mais adiante no caso de uma obra
do pintor Pedro Américo, que, caída em domínio público, foi copiada e
sofreu uma apropriação com alteração por uma empresa de laticínios. Aí
a questão assume uma relevância particular para o Ibram, pois o quadro
original em questão se encontra sob a guarda de um de seus museus,
sendo seu dever velar pela integridade do mesmo.
Autor, obra, público, direitos autorais e a própria legislação
envolvida em seus “relacionamentos” se defrontam com vários
desafios. E os museus se encontram, em certa medida, no cerne destas
problemáticas. Como bem explicita o Estatuto dos Museus (Lei 11.904,
de 14 de janeiro de 2009), instrumento que define diretrizes para a prática
e as instituições museológicas. A definição de museus estabelecida no
art. 1o do Estatuto de Museus assinala diversos pontos de contato entre o
trabalho das instituições e as balizas que ordenam o campo dos direitos
autorais. Segundo o Estatuto, museus são:
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As instituições sem fins lucrativos que conservam,
investigam, comunicam, interpretam e expõem, para
fins de preservação, estudo, pesquisa, educação,
contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor
histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer
outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da
sociedade e de seu desenvolvimento (grifos nossos).
Esta definição possibilita que as ações dos museus sejam
contempladas sob duas dimensões sensíveis aos direitos autorais: i)
eles fazem a manipulação de obras exteriores que são interiorizadas
pelo processo de musealização; e ii) levam a cabo a produção de uma
obra própria, isto é, a constituição de uma exposição, um catálogo, um
roteiro etc., a partir dos artefatos musealizados. Em ambos os casos, os
museus se defrontam com a necessidade de orientar sua prática pelos
marcos dos direitos morais e patrimoniais. Mas como estas questões se
relacionam com as mudanças contemporâneas nos processos de criação
e reprodução das obras?
Tais problemáticas podem ficar mais evidentes ao pensarmos,
a partir de um exemplo hipotético, um processo de apropriação e
circulação de uma obra musealizada. Uma escultura que se encontra em
um museu assume condição singular na definição de obra e de direitos
autorais. A exposição que a abriga junto com outras a lança em condição
diversa de obra, em um plano coletivo como a expografia, cenografia,
mostra etc. Estas situações passam a constituir, per si, uma nova obra,
com autoria distinta da escultura isolada e também com direitos autorais
diversos. Por fim, um possível ensaio fotográfico realizado sobre a
exposição constitui nova criação, dotada de particularidades próprias,
mas incompreensível sem referências à exposição que ela registrou. Em
cada caso, o autor, a autoria e o eixo daquilo que se define como obra
passa por transformações importantes. Em decorrência disso, o alvo dos
direitos morais e patrimoniais se desloca a cada nova construção, sem
que os direitos anteriores sejam superados.
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Estes apontamentos fomentam indagações adicionais. A
musealização é a construção de uma “obra” no sentido estético e que
redunda em novos direitos autorais? O processo de musealização,
ao deslocar os objetos de seu espaço e função social originárias, pode
constituir uma ação que atribui o sentido de obra a objetos desprovidos
desta condição? Dessa forma, ele pode (re)produzir a noção de autoria,
individual ou coletiva, logo, atribuir direitos autorais a algo que era antes
destituído desta definição?
O efeito do direito autoral nos autores de obras
subsequentes requer uma ênfase especial. Criar um
novo trabalho envolve pegar emprestado ou criar a
partir de trabalhos anteriormente existentes, bem como
adicionar expressão original a eles. Um novo trabalho
de ficção, por exemplo, contém não só a contribuição do
autor, mas também personagens, situações, detalhes etc.
inventados por autores precedentes (Branco; Paranaguá,
2009, p. 59).
As reflexões iniciais sobre os conceitos de autor, autoria e obra
permitiram uma imersão nos termos que informam o campo de debates
sobre os direitos autorais. O Estatuto dos Museus reserva um espaço
significativo para as temáticas e traz vários aspectos para a reflexão,
permitindo aprofundar os questionamentos iniciais.
O art. 2 do Estatuto afirma que a universalidade do acesso é um dos
princípios fundamentais dos museus. A garantia da universalidade exige
que se recorra a estratégias técnicas de reprodução e disponibilização
dos acervos, como catálogos, exposições virtuais etc. Condição esta que
incorre nas problemáticas morais e patrimoniais. Ao definir, ainda
no artigo 2ª, o tipo de artefato que os museus abrigam e manipulam,
o Estatuto aponta mais elementos para refletirmos sobre a temática das
obras:
1o Consideram-se bens culturais passíveis de
musealização os bens móveis e imóveis de interesse
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público, de natureza material ou imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referência ao ambiente natural, à identidade, à cultura e à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira.
Em relação à questão da comunicação e difusão dos acervos, o
Estatuto revela uma aproximação ainda mais significativa com a temática
dos direitos autorais. O art. 31 destaca que “as ações de comunicação
constituem formas de se fazer conhecer os bens culturais incorporados
ou depositados no museu, de forma a propiciar o acesso público”. Em
função disso, o art. 33 ressalta que “os museus poderão autorizar ou
produzir publicações sobre temas vinculados a seus bens culturais e peças
publicitárias sobre seu acervo e suas atividades”. Fica ressaltado nesta
passagem o papel de divulgar e construir novas obras que o processo
de musealização pode comportar, bem como a interação que o campo
comunicativo também sustenta com os direitos autorais.
Em relação à reprodução das obras, o Estatuto se preocupa em
denotar os limites da reprodução, além de vinculá-la à finalidade de
democratizar o acesso aos bens culturais. Conforme aponta o art. 42, “os
museus facilitarão o acesso à imagem e à reprodução de seus bens culturais
e documentos conforme os procedimentos estabelecidos na legislação
vigente e nos regimentos internos de cada museu”. Neste processo, “serão
garantidos a qualidade, a fidelidade e os propósitos científicos e educativos
do material produzido, sem prejuízo dos direitos de autor e conexos”. A
ressalva fica por conta da necessidade de que os direitos morais do autor
sejam devidamente considerados nos processos de reprodutibilidade
técnica da obra.
Em outra esfera, a discussão sobre reprodução de
obras envolve considerações acerca da clássica discussão
sobre “originalidade” e reprodutibilidade, que ganha novos
contornos com a disseminação de mecanismos e ferramentas
capazes de replicar e transmitir uma produção intelectual
. Ao reproduzir um artefato artístico, com fins de preservação ou de ampliação
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do seu acesso, os museus e seus agentes se defrontam com a exigência de que
a distinção entre o “original”, o único, o primeiro, seja claramente feita em
relação à sua cópia: “todas as réplicas e demais cópias serão assinaladas
como tais, de modo a evitar que sejam confundidas com os objetos
ou espécimes originais”. Tal observação representa uma preocupação
marcadamente afeta à dimensão moral dos direitos autorais, a qual os
museus têm a função de preservar.
É possível afirmar que a temática dos direitos autorais e as
recomendações para que a normatividade seja considerada no trabalho
museológico aparecem com destaque no Estatuto dos Museus. Porém,
inexistem no texto regulamentações e/ou orientações mais detalhadas.
Sempre que estas são requeridas, a recomendação é que deve ser
considerado o que regula a lei 9.610. Assim apontam o parágrafo único
do artigo 42 e o seguinte.
A disponibilização de que trata este artigo será
fundamentada nos princípios da conservação dos bens
culturais, do interesse público, da não interferência
na atividade dos museus e da garantia dos direitos de
propriedade intelectual, inclusive imagem, na forma da
legislação vigente.
Art. 43. Os museus garantirão a proteção dos bens
culturais que constituem seus acervos, tanto em relação à
qualidade das imagens e reproduções quanto à fidelidade
aos sentidos educacional e de divulgação que lhes são
próprios, na forma da legislação vigente.
É importante reter destes artigos, sobretudo, a preocupação
existente no texto do Estatuto em afinar a prática das instituições museais
com os marcos legais dos direitos autorais. Isto denota que a prática de
musealização não deve se sustentar apenas em uma boa vontade cultural
em relação às obras.
Ao aproximarmos a reflexão sobre direitos autorais da circulação
de artefatos artísticos, históricos e científicos que os museus levam
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a cabo nos deparamos com um espaço de dissensos, contradições e
possibilidades reflexivas. A utilização ou reutilização de uma obra, uma
das tarefas capitais dos museus, é constantemente acompanhada de uma
ressignificação dos eixos do debate sobre autor, obra e direitos autorais.
Para além do modus operandi jurídico, o papel dos museus frente aos
direitos autorais se defronta ainda com desafios para a democratização
dos bens culturais em um cenário onde o componente individual da
criação artística ocupa a centralidade das formas de intervenção.
É preciso recordar que nenhuma obra se realiza sem a teia de
sentidos socioculturais onde seu criador é nutrido e por meio da qual a
obra assume tal condição. Um conjunto de esferas e agentes respaldam
material e simbolicamente não apenas o ato criativo, mas sobretudo sua
existência no interior de uma configuração sócio-histórica particular. É
aí também que a discussão sobre direitos autorais deve ser localizada,
não exclusivamente no espaço gramatical dos direitos patrimoniais
e financeiros, que são legítimos, mas não exclusivos. Estado, público,
democratização, acesso universal e interesse social também são alguns
dos temas-chave que devem acompanhar a interação entre museus,
circulação de obras e o debate sobre direitos autorais. O estudo de um
processo de apropriação de um quadro do pintor Pedro Américo pode
auxiliar ainda mais na compreensão destas questões.

4. A obra do pintor Pedro Américo e suas apropriações: análise de
um caso de direitos autorais
Ao abordar a importância da obra de Pedro Américo, devemos
analisá-la à luz das observações de Bourdieu acerca do campo cultural
que consagrou esse pintor, em detrimento de outros. Estudar como se
constituiu historicamente o campo da pintura brasileira no século XIX é
revelar as razões de alguns pintores específicos e alguns temas particulares
terem conseguido reconhecimento. Para isso, é necessário destrinchar as
relações do artista com outros artistas do seu tempo, com os diretores
de galerias, professores e mecenas: o conjunto dos agentes engajados na
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produção da obra.
A obra de Pedro Américo se insere no contexto do Academicismo,
estilo artístico que predominou no campo da pintura brasileira do século
XIX, ensinado na Academia Imperial de Belas Artes. Os preceitos básicos
dessa pintura acadêmica vinham do classicismo, tais como: a valorização
de temas nobres (cenas religiosas, mitológicas de deuses ou personagens
da antiguidade clássica, cenas da história do Brasil ou retratos de grandes
personagens políticos); a preferência por técnicas específicas, especialmente
a pintura a óleo, e uso de mármore nas esculturas; e a importância do
desenho fidedigno à realidade na estruturação básica da composição.
Por essa inclinação classicista, essas pinturas são conhecidas como
neoclássicas.
As origens da Academia Imperial remontam à Missão Artística
Francesa, de 1816, formada por pintores, gravadores e escultores franceses
que foram contratados por D. João VI para retratar a vasta região que se
tornara metrópole com a vinda da família real em 1808. Entre os artistas,
os mais famosos eram Jean-Baptiste Debret e o arquiteto Grandjean de
Montigny. Dez anos após a vinda da Missão Artística Francesa, em 1826,
foi aberta a Academia Imperial de Belas Artes, já no governo de D. Pedro I.
Em um país recém independente, majoritariamente formado por
escravos ou ex-escravos, poucas eram as pessoas que tinham acesso a
aulas de desenho e pintura. Ainda era menor o número daquelas que
podiam viajar ao Rio de Janeiro e ser aceito em uma Academia tão
restrita. Sem outra escola que fizesse concorrência à Academia Imperial,
aos alunos só restava aceitar e reproduzir o academicismo ensinado pelos
professores, herdeiros da antiga Missão Artística Francesa e ligados ao
Estado Imperial.
Esse, portanto, era o campo artístico das artes plásticas que existia
no período. Os poucos professores e pintores consagrados que existiam
eram caudatários da Missão Artística Francesa e só tendiam a legitimar e
reconhecer os desenhos e pinturas que seguissem os padrões tradicionais
da pintura acadêmica. Afinal, como foi dito anteriormente neste texto,
uma obra de arte só é considerada enquanto tal diante de um acordo
entre aqueles que construíram legitimidade para avaliação e fruição da
arte.
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Nesse período, uma viagem à Europa era considerada crucial para
que os alunos pudessem conhecer todos os pintores e estilos que aprendiam
em aulas teóricas no Brasil. Como ainda não havia a reprodutibilidade
técnica da arte, nem o encurtamento das distâncias pelas tecnologias
modernas, por vezes os alunos só conseguiam imaginar as técnicas e
quadros sobre os quais ouviam falar. Ver uma “Academia de Platão” pintada
na parede, ou o teto da “Capela Sistina”, só viajando a Roma. Para ver a
“Monalisa” era necessário ir a Paris. Ciente dessa necessidade, e incentivada
pelo governo, a Academia criou o Prêmio de Viagem à Europa em 1848.
O imperador Pedro II por vezes se compadecia do fato de que apenas
um aluno poderia viajar e a regularidade das viagens não era frequente.
Dessa forma, chegou a pagar a viagem e a bolsa de estudos de alguns
jovens pintores e músicos com a própria renda que lhe era garantida
constitucionalmente para a vida diária. Um dos agraciados foi Pedro
Américo.
O Prêmio de Viagem à Europa era vigiado pela academia do Rio,
que escolhia as instituições, normalmente na Itália ou na França, e os
professores estrangeiros; além de exigir a elaboração de cópias de obras
de grandes mestres nos museus da Europa que deveriam ser enviadas ao
Brasil; e controlava os trabalhos dos alunos. A importância das cópias
de famosas esculturas ou quadros da Europa residia no fato de que
estas eram usadas como material didático nas aulas no Brasil. Copiar
auxiliava na técnica daquele que pôde ir à Europa e também auxiliava
na aprendizagem dos demais alunos que não puderam viajar. Algumas
dessas cópias, hoje, estão sob a guarda de museus brasileiros (tanto o
Museu Nacional de Belas Artes quanto o Museu D. João VI, da UFRJ)
e, embora o campo artístico não lhes confira a aura sagrada de obra
original de um artista considerado “único” e “excepcional”, elas tiveram
sua importância histórica para a pintura brasileira.
Nessas viagens dos jovens artistas detentores de bolsas de estudo
(fornecidas pela Academia ou pelo imperador) está a origem da timidez
e do receio que inibia os alunos de trilharem os novos caminhos, técnicas
e temas que surgiam na pintura européia. Por certo viram as inovações
do Romantismo na pintura de Delacroix, o Realismo de Courbet e, com
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o avançar do século para suas últimas décadas, o Impressionismo e os
pós Impressionismos, mas não os reproduziam quando voltavam ao
Brasil, mantinham-se fiéis ao estilo Academicista que haviam estudado
no Brasil. Inovar seria transgredir e transgredir seria não ser mais
aceito pelo restrito grupo da pintura brasileira, pois esse era o campo
legitimador do qual dependiam, inclusive financeiramente, com as bolsas
de estudos. Essa é a realidade social que está por trás da pintura brasileira
oitocentista.
Os quadros religiosos, temática preferida por Pedro Américo,
possivelmente eram encomendados pelas ordens religiosas do país. Os
professores ou os alunos que se destacavam com prêmios – os quais tendiam
a se tornar futuros professores da Academia – recebiam as demandas. Por
vezes, o próprio Estado Imperial demandava um quadro histórico, que
enaltecesse heróis e passagens da história do Brasil. Essas demandas da
Igreja e do Estado se inserem no amplo processo de construção da identidade
nacional e da história oficial do país, ocorrido no século XIX tanto no
Brasil quanto em outras nações que se formavam. Para instrumentalizar
esse objetivo, foi criado um Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
em 1838, que tinha incumbência de forjar os mitos de origem da nação
e do povo brasileiro. Forjar uma identidade que desse corpo à nação
foi objetivo do Estado amplamente abraçado pelo campo artístico,
quase sempre mantido economicamente pelo próprio Estado Imperial,
como era o caso da Academia Imperial de Belas Artes. Nesse sentido,
surgem quadros como “Primeira Missa no Brasil” e “Batalha de
Guararapes”, todos de temática histórica, pintados por Victor Meirelles.
Contemporâneo seu e disputando a vaidade de ser considerado o
maior pintor do período, Pedro Américo se inseriu perfeitamente no
Academicismo e na construção de uma história oficial para o Brasil
com seus quadros “Grito do Ipiranga”, “Batalha do Avaí”, entre outros.
O circuito da consagração oitocentista elegeu esses dois pintores como os
grandes mestres da pintura, avaliação que transbordou o campo artístico
e chegou ao grande público, que visitava em massa os salões de exposições
que apresentavam obras dos dois.
Percebe-se, portanto, que a forte conexão da pintura acadêmica
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brasileira com o poder constituído fez do Academismo não apenas um
estilo artístico, mas também um ato político de formação da identidade
nacional e de legitimação do Estado Imperial. É neste círculo de relações
que deve ser compreendida historicamente a inserção de Pedro Américo
no campo artístico.
Filho de Daniel Eduardo de Figueiredo e de Feliciana Cirne,
Pedro Américo nasceu na cidade de Areia, na Paraíba, em 1843. Não
foi o único artista da família: seu pai era músico e seu irmão, Francisco
Aurélio de Figueiredo e Melo, também era pintor. Desde a infância,
Américo demonstrava habilidades no desenho e na pintura. Aos nove
anos de idade, integrou, como desenhista, a expedição do cientista
francês Louis Jacques Brunet, percorrendo o nordeste brasileiro durante
aproximadamente dois anos. Ao final do trabalho, Brunet o apresentou ao
presidente da província da Paraíba, que encaminhou a jovem promessa ao
ministro Manuel Pedreira do Couto Ferraz. Em 1854, Américo chegou ao
Rio de Janeiro e foi matriculado no Colégio Pedro II, onde fez os estudos
de humanidades. Dois anos depois, ingressou como aluno na Academia
Imperial de Belas Artes, demonstrando suas singulares aptidões artísticas.
Entre 1859 e 1864, Pedro Américo recebeu uma bolsa de estudos
do imperador dom Pedro II para estudar na Europa. Nesse período,
freqüentou a Academie des Beaux Arts, em Paris, e estudou com mestres
como Ingres, Flandrin e Horace Vernet. Ganhou, ainda, duas medalhas
como prêmio no campo do estudo da figura humana. No entanto,
sua curiosidade o levou a explorar outras áreas do conhecimento. Seu
interesse pela ciência o conduziu ao Instituto de Física do Professor
Ganot. Também foi aluno da Sorbonne e dela recebeu o título de Bacharel
em Ciências Sociais. Ao retornar ao Brasil, presenteou dom Pedro II com
a tela “A Carioca”, um quadro com um imponente nu feminino, ofertado
posteriormente pelo governo brasileiro ao imperador da Prússia.
Após a estadia no velho continente, Pedro Américo iniciou
sua carreira como professor na Academia Imperial de Belas Artes.
Em 1865, inscreveu-se no concurso para a cátedra de Desenho e foi
aprovado realizando o quadro “Sócrates afastando Alcebíades do vício”.
Cinco anos depois, requereu sua transferência para a cadeira de
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História da Arte, Estética e Arqueologia. Entre 1870 e 1871, substituiu
interinamente Vitor Meireles como professor de Pintura Histórica.
Em 1890, após várias licenças para estudar na Europa, Américo
solicitou seu desligamento da Academia Imperial, no que foi atendido.
Em 1883, durante uma passagem em Florença, na Itália,
Pedro Américo concluiu uma importante obra: “A noite acompanhada
dos gênios do estudo e do amor”. Seguindo a temática da mitologia
clássica, no quadro, o pintor brasileiro retratou Nix, a deusa grega que
representa a personificação da noite. Na mitologia, ela é a filha do Caos
e desposou seu próprio irmão, Érebo, nascendo dessa união o Éter e o
Dia. Em grego, muitas vezes foi chamada Eufroné e Eubulia, que significa
Mãe do bom conselho. Hesíodo a designou como a mãe dos deuses,
por acreditar que a noite e as trevas haviam precedido todas as coisas.
Uma ficha técnica do Museu Nacional de Belas Artes sobre o quadro
refere-se à Nix como a deusa da obscenidade. Como nos informa
Commelin, existem diferentes representações dessa divindade mitológica:
“Nos monumentos antigos, vemos a deusa Noite
ora segurando acima da cabeça um pano esvoaçante
semeado de estrelas, ou com um pano azul e uma tocha
caída, ora figurada por uma mulher nua com longas asas
de morcego e uma tocha na mão. Também é representada
coroada de papoulas e envolta num grande manto
estrelado. Às vezes está montada num carro puxado por
dois cavalos negros ou dois mochos, tendo na cabeça um
grande véu salpicado de estrelas. Costuma ser situada
no Tártaro, entre o Sono e a Morte, seus dois filhos.
Algumas vezes é precedida de uma criança carregando
uma tocha, imagem do crepúsculo. Os romanos não lhe
davam carro e representavam-na ociosa e adormecida.”
Tais representações parecem ter influenciado Pedro Américo, isso
porque alguns dos elementos citados acima aparecem no seu quadro. De
fato, a tela do pintor brasileiro nos apresenta a divindade mitológica, com
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uma taça repleta de estrelas, atravessando o espaço, o qual se ilumina
com a luz dos astros que caem. No seu lado direito, o pequenino gênio do
estudo traz uma tocha acesa e um livro aberto. No seu lado esquerdo, o
gênio do amor aparece com seu arco e flecha. Na parte inferior, próxima
aos pés da deusa, está a coruja, símbolo da sabedoria e da noite.

(Figura 1)

A deusa grega não foi retratada apenas por Américo. Outro artista
brasileiro também a pintou, Oscar Pereira da Silva (1865-1939), cujo
óleo sobre tela encontra-se no Museu Mariano Procópio, em Juiz de
Fora (Figura 2). Em 1883, o pintor francês William-Adolphe Bouguereau
apresentou o quadro “La Nuit”, o qual faz referência a Nix também como
a personificação da noite.
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Renomado artista do século XIX, Bouguereau caracterizou-se
pelo seu estilo acadêmico, com ênfase na pintura mitológica e histórica.
Assim como Pedro Américo, estudou na École dês Beaux-Arts de Paris.
Um pano esvoaçante e a nudez feminina são elementos que novamente
aparecem associados à deusa Noite (Figura 3).

A pintura acadêmica, que preza pelo desenho fidedigno à realidade,
impunha inúmeros aprendizados de técnicas de desenho aos alunos. O
pintor que conseguisse apresentar um desenho fidedigno, com o traço
linear e preciso, havia passado por aulas de anatomia; treinado o uso de
luz e sombra, para conseguir reproduzir o volume, a tridimensionalidade
e a profundidade da figura; copiado obras consagradas, para adquirir
um senso de forma e estilo; além de ter estudado mitologia, teologia
e história, a fim de pintar com propriedade os temas considerados
nobres. Apesar desse desenho bastante realista, os quadros não tentavam
reproduzir a realidade. Os acadêmicos, influenciados pelo ideal de beleza
dos clássicos, buscavam a beleza perfeita: e este é um conceito ideal, que
não existe na natureza. Assim, o artista não tentava imitar a realidade,
apenas recriava a beleza ideal em suas obras.
Essas características acadêmicas podem ser observadas nas
representações da deusa Noite nos três quadros. Em primeiro lugar,
trata-se de um tema nobre: a representação de uma deusa mitológica.
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Ademais, o realismo físico da mulher retratada quase se assemelha a
uma foto, porém, a cena é irreal, quase teatral: trata-se de uma beleza
idealizada; bastante propícia a temas grandiloqüentes, como deuses,
heróis nacionais e santos. As deusas flutuam nos três quadros, e os panos
negros que as cobrem parecem flutuar magicamente na posição exata
do revelar e esconder. A luz é artificial (principalmente no quadro de
Américo) e ajuda a criar um ambiente teatral, resultando numa imagem
sólida e monumental. Nos três casos, o artificialismo das composições
distancia o observador, tornando as pinturas em imagens simbólicas.
O observador, mesmo que não conheça mitologia grega, reconhece a
presença de uma divindade ao olhar para a beleza da figura e da cena.
O quadro do pintor brasileiro foi adquirido pela Academia Imperial
de Belas Artes em 1885. Um ano antes, integrou a XXVI Exposição
Geral das Belas Artes, no Rio de Janeiro. Em 1937, foi transferido da
Escola Nacional de Belas Artes para o Museu Nacional de Belas Artes.
Tornou-se uma das obras principais do circuito permanente desse
museu. Atualmente, pode ser apreciado na Galeria de Arte Brasileira do
Século XIX, ao lado de outros ícones das artes plásticas nacionais.
Por certo, o desenvolvimento tecnológico impõe novos e variados
desafios no que diz respeito às formas de construção e de circulação
dos artefatos artísticos. Essa nova realidade representa um desafio
para os museus, principalmente diante das inúmeras possibilidades de
reprodutibilidade as quais seus acervos passam a estar sujeitos. O assunto
fica ainda mais delicado quando repercute em questões conceituais e
jurídicas relacionadas aos direitos autorais. Exemplo disso é o caso de
apropriação do quadro “A noite acompanhada dos gênios do estudo e
do amor” feita pelo Laticínios Cruzília, um importante fabricante de
queijos localizado em Minas Gerais. A história dessa empresa remonta
ao ano 1948, quando o senhor José Moreira de Almeida saiu de sua
cidade natal, Conceição de Ibitipoca (MG), e foi para São Paulo, onde
adquiriu uma pequena banca no Mercado Municipal. No final da década
de 1980, construiu sua própria fábrica de laticínios na cidade de Cruzília.
Hoje, a empresa produz quinze tipos de queijo, sendo que três deles
apresentam, em suas embalagens comerciais, os principais
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elementos do quadro de Pedro Américo, com alterações.
Observemos o caso do “Queijo tipo Brie”. Em sua embalagem
aparece a deusa Nix, sem a taça na sua mão esquerda e vestida com uma
roupa de coloração distinta da do quadro. Os pequeninos gênios do estudo
e do amor também estão presentes, com a diferença de que o primeiro
não possui mais uma tocha acesa em uma de suas mãos. A coruja, que na
tela original situa-se aos pés da deusa da Noite, foi retirada. O plano de
fundo escuro, que no quadro remete à idéia de noite, deu lugar a um fundo
azul claro com uma nuvem branca, transmitindo a impressão de dia. Já a
logomarca da empresa foi inserida logo acima da divindade mitológica,
fazendo-a anunciar o nome do fabricante de queijos. Por fim, o nome do
pintor brasileiro não é citado nenhuma vez como autor da obra a partir da
qual foi feita a figura presente na embalagem da mercadoria. (Figura 4)

De fato, pretendemos analisar o caso descrito acima a partir de dois
aspectos. Em primeiro lugar, o abordamos adotando como referência a
lei de direitos autorais vigente em nosso país – lei no 9.610/98 – com a
finalidade de responder algumas questões que consideramos relevantes
para as práticas dos museus. Em seguida, tecemos algumas considerações
teóricas, com o intuito de problematizar os conceitos de autor, autoria e
obra relacionados ao presente estudo de caso.
Assim, como analisar a apropriação do quadro de Pedro Américo
pelo Laticínios Cruzília à luz dos direitos autorais? Como ponto de
partida, precisamos definir uma categoria por meio da qual possamos
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nos referir ao resultado dessa apropriação. Isso porque a figura presente
na embalagem do “Queijo tipo Brie” não é uma cópia exata da obra de
Américo. Nesse sentido, entendemos que tal representação corresponde
a uma reprodução parcial e alterada feita a partir da obra do pintor
brasileiro. Desse modo, algumas questões podem ser formuladas.
A referida empresa pode valer-se da tela de Pedro Américo sem a
autorização do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), ao qual está
vinculado o Museu Nacional de Belas Artes? Pode, ainda, utilizar a
reprodução parcial e alterada do quadro para fins comerciais e absterse de citar o nome do seu autor? O Ibram e o Museu Nacional de Belas
Artes podem opor-se às modificações feitas na reprodução da obra?
Ambas as instituições têm direito a uma recompensa econômica devido
ao uso dos principais personagens da criação artística de Américo pelo
Cruzília? Para respondermos essas questões, é necessário analisarmos
alguns pontos da lei de direitos autorais.
Inicialmente, precisamos verificar o que a Lei no 9.610/98 nos
informa sobre o prazo de proteção legal aos quais estão submetidos os
direitos patrimoniais de um autor. Nesse sentido, o artigo 41 da referida
legislação é elucidativo ao estabelecer que os “direitos patrimoniais
do autor perduram por setenta anos contados de 1o de janeiro do ano
subseqüente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da
lei civil”. Assim, tais direitos são protegidos não só durante a vida do
autor, mas também por um certo período após sua morte. Como nos
informam Branco e Paranaguá,1 a finalidade da lei, nesse quesito, é
proteger os sucessores do autor, garantindo-lhes o direito de exercer, por
tempo determinado, os direitos econômicos relativos à obra em questão.
Há quem considere o prazo de setenta anos demasiadamente longo.
Contudo, o legislador brasileiro não poderia estipular um prazo inferior
a cinqüenta anos, dado que este é o período mínimo assegurado pela

1

BRANCO, Sérgio; PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. Rio de

Janeiro, Editora FGV, 2009, p.57.
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Convenção de Berna,2 um documento definidor das diretrizes
relativas aos direitos autorais e do qual o Brasil é um dos signatários.
A lei de direitos autorais trata ainda da questão do domínio público.
Este se divide em dois tipos: o social commons – um sistema de licenças
públicas em que os autores definem como outras pessoas podem acessar
sua obra, independentemente de autorização – e o legal commons – um
sistema no qual o domínio público é criado por lei. O caso de domínio
público abordado na legislação brasileira enquadra-se, portanto, na
segunda categoria. O seu artigo 45 assim se remete a tal assunto:
“Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o
prazo de proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao
domínio público:
I – as de autores falecidos que não tenham deixado
sucessores;
II – as de autor desconhecido, ressalvadas a proteção
legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais.” (grifo
nosso)
Percebe-se, com isso, que a lei vigente é explícita ao se referir ao
fim do período de setenta anos, contados a partir da morte do autor ou
da divulgação da obra, como um dos critérios para uma obra cair em
domínio público.
A partir do que foi exposto, podemos tecer algumas considerações
sobre o caso envolvendo o quadro de Pedro Américo e o Laticínios
Cruzília. Como Américo faleceu em 1905, o prazo de proteção legal aos
direitos patrimoniais da sua obra já expirou. Sendo assim, a empresa
mineira não necessita de autorização do Ibram nem do Museu Nacional
2

Em 1886, representantes de vários países reuniram-se na cidade

de Berna, na Suíça, onde estabeleceram critérios mínimos para proteção dos
direitos a serem concedidos a autores de obras literárias, artísticas e científicas.
Desde então, o texto da Convenção de Berna passou por muitas adaptações e,
ainda hoje, serve de referência para elaborar as leis nacionais que regulam os
direitos autorais entre seus Estados signatários.

André Amud Botelho

409

de Belas Artes para reproduzir parcialmente e com alterações o quadro
do pintor brasileiro nas embalagens de queijo, haja vista a obra pertencer
ao domínio público. Quanto ao uso comercial que dela é feito, não nos
parece que tal ação contrarie a lei, pois no que diz respeito às obras caídas
em domínio público “qualquer pessoa pode fazer delas o uso que melhor
lhe aprouver, mesmo que com fins econômicos, sem que seja necessário
pedir autorização a terceiros”3 (grifo nosso).
Entretanto, uma obra caída em domínio público não está
desprovida de proteção legal. Conforme já indicamos, o parágrafo 2o do
artigo 24 da lei de direitos autorais destaca a competência do Estado para
defender a autoria e a integridade da obra que é de domínio público. Esse
procedimento é fundamental para garantir o respeito aos direitos morais
do autor, que são inalienáveis e irrenunciáveis. No presente estudo de caso,
compreendemos que o Ibram e o Museu Nacional de Belas Artes, como
instituições ligadas ao Ministério da Cultura, são os representantes do
Estado. Desse modo, devem estar atentos às suas responsabilidades para
com as obras que estão sob seus cuidados e que já caíram em domínio
público, como é o caso do quadro de Pedro Américo. Nesse sentido,
precisamos observar como se dá a relação entre direitos morais e autoria/
integridade da obra para, então, pensarmos como as duas instituições
estatais poderiam agir em relação ao Laticínios Cruzília.
Analisemos, primeiro, a relação entre direitos morais e autoria.
Nesse aspecto, a legislação elenca, no seu artigo 24, quais são os direitos
morais do autor, sendo que dois estão vinculados à autoria:
“Art. 24. São direitos morais do autor:
I – o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
II – o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional
indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na
utilização de sua obra;”

3

BRANCO, Sérgio; PARANAGUÁ, Pedro. Op. Cit., p. 61.
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Como se nota, a lei é enfática quanto ao direito moral de o autor
ter sempre o seu nome vinculado à sua obra. Mas como podemos aplicar
tal assertiva ao caso envolvendo a tela de Pedro Américo e o Laticínios
Cruzília? Como representantes do Estado e como responsáveis pelo
quadro, acreditamos que o Ibram e o Museu Nacional de Belas Artes
poderiam reivindicar que a empresa indicasse, nas embalagens comerciais
do seu produto, o nome do pintor brasileiro como autor da obra a partir
da qual foi feita a reprodução. De fato, o Cruzília não utiliza uma cópia
exata do quadro de Américo, mas a imagem presente na embalagem
da sua mercadoria é claramente feita a partir da referida tela. Sendo
assim, sugerimos que um meio de solucionar a questão seria o Laticínios
Cruzília inserir na embalagem uma pequena nota indicando que a figura
ali presente é uma reprodução parcial e alterada feita a partir do quadro
do pintor Pedro Américo intitulado “A noite acompanhada dos gênios do
estudo e do amor”, que se encontra no Museu Nacional de Belas Artes/
Ibram. Assim, estaria respeitando o direito moral do pintor brasileiro no
que se refere à autoria.
Passemos, agora, para a relação entre direitos morais e integridade
da obra. Sobre esse assunto, o inciso IV do artigo 24 da lei de direitos
autorais assim se pronuncia:
“Art. 24. São direitos morais do autor:
(...)
IV – o de assegurar a integridade da obra, opondo-se
a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de
qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como
autor, em sua reputação ou honra;”
Há, nesse ponto, uma relevante questão. A lei não especifica se a
integridade a qual se refere é relativa apenas à obra em si ou se tal atributo
estende-se também às reproduções feitas a partir da obra, de modo que
uma alteração feita na reprodução possa atingir a integridade da obra
original. Não é nosso objetivo apresentar uma resposta definitiva para tal
questão nesse ensaio. Em vez disso, pretendemos refletir sobre quais as
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possíveis ações que o Ibram e o Museu Nacional de Belas Artes poderiam
adotar para assegurar a integridade do quadro de Pedro Américo diante
da dubiedade apresentada pela lei.
Nesse sentido, vislumbramos dois caminhos. Caso a interpretação
seja a de que a legislação diz respeito somente à integridade da obra em
si, então pensamos que não caberia nenhuma ação por parte do Ibram e
do Museu Nacional de Belas Artes, uma vez que a iniciativa do Cruzília
em nada afeta a tela pintada por Pedro Américo. Caso prevaleça a
interpretação de que a integridade de que trata a lei abarca não só a obra
original, mas também as suas cópias, acreditamos que as duas instituições
poderiam avaliar se as mudanças realizadas pela empresa mineira
prejudicam o quadro ou atingem o autor em sua honra ou reputação. Em
se confirmando uma das hipóteses, consideramos que o Ibram e o Museu
Nacional de Belas Artes poderiam fazer o que diz a legislação e opor-se
a tais modificações.
Enfim, quanto à possibilidade de recompensa econômica ao
Ibram e ao Museu Nacional de Belas Artes devido ao uso dos principais
elementos da obra de Pedro Américo pelo Cruzília, a legislação não nos
parece ser favorável às duas instituições governamentais. Antes de tudo, é
preciso esclarecer como a retribuição financeira pode ser discutida dentro
da ótica dos direitos autorais. Nesse sentido, é importante esclarecer que:
“(...) Conforme já visto, o direito autoral apresenta duas
manifestações distintas, intrinsecamente conectadas,
sendo uma de aspecto moral e outra de aspecto
patrimonial, pecuniário ou, se preferirmos, econômico.
Quanto à parcela do direito moral, a doutrina afirma
que se trata de direito da personalidade. E os direitos
da personalidade, como se sabe, têm por característica,
entre outras, serem insuscetíveis de avaliação pecuniária.
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Dessa forma, quando nos referimos aos aspectos do direito
autoral relacionados à sua avaliação econômica, não
estamos nos referindo a outros direitos senão àqueles de
caráter patrimonial.”4(grifo nosso)
Assim, podemos concluir que os direitos morais, devido à sua
peculiaridade jurídica, não servem como argumento para que o Ibram
e o Museu Nacional de Belas Artes evoquem os direitos autorais a fim
de requerer uma recompensa econômica ao Cruzília. O mesmo se pode
dizer quanto aos direitos patrimoniais, dado ter expirado o seu prazo
de proteção legal. Mas, a despeito de tudo isso, podemos formular a
seguinte pergunta: não haveria a possibilidade de um acordo entre as
duas instituições governamentais e a empresa mineira? Sabemos que o
Ibram e o Museu Nacional de Belas Artes são os responsáveis pelo quadro
de Pedro Américo. Por sua vez, o Laticínios Cruzília utiliza, em algumas
embalagens da sua mercadoria, uma reprodução parcial e alterada feita
a partir da obra do pintor brasileiro. Mesmo sem a obrigação legal, o
Cruzília não poderia “adotar” a referida tela? Por exemplo, não poderia,
por meio de um acordo, contribuir no financiamento de atividades
como manutenção, conservação, exposição e segurança da obra? Em
contrapartida, o Ibram e o Museu Nacional de Belas Artes não poderiam
informar ao público que aquele quadro é patrocinado pelo Laticínios
Cruzília? Uma ação conjunta desse tipo poderia trazer benefícios para a
empresa mineira, que demonstraria um objetivo voltado para a divulgação
e a socialização da arte. E também poderia beneficiar o próprio Museu
Nacional de Belas Artes, agregando valor à obra. Tais questões podem
estimular o debate e suscitar opiniões controversas e por isso mesmo
pensamos que seja um assunto a ser analisado pelo Instituto Brasileiro
de Museus.
Com efeito, a lei no 9.610/98 pode ser compreendida como um
conjunto de regulações que visa à normatização de temas relacionados aos
direitos autorais em nosso país. Como pudemos perceber, autor, autoria e
obra são conceitos que aparecem com destacada importância nesse debate
4

Idem, p. 52-53.
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legal. Se por um lado consideramos a importância dessas discussões,
principalmente no que tange aos museus e às suas responsabilidades para
com suas obras, por outro lado ressaltamos a necessidade de relativizar
algumas questões que são tomadas como naturais seja pela legislação,
seja pelo senso comum.
Vejamos, por exemplo, a designação do conceito de autor atribuído
a Pedro Américo. Como nos informa Irati Antônio, a autoria não é um
dado universal, não estando, pois, presente em todos os discursos. De
fato, a noção de autor exerceu um papel relevante principalmente na
produção cultural da modernidade, no decorrer dos séculos XVIII e XIX,
ao fortalecer concepções tais como a de unicidade do sujeito e da sua
obra, de coerência conceitual e estilística e de originalidade. O nome do
autor conferia, então, autenticidade, distinção e permanência ao discurso,
o qual passava a ser visto como algo verdadeiro, importante e capaz de
fixar-se para a eternidade.5 Tais fundamentos presentes no conceito de
autoria alcançaram o século XX manifestando-se, por exemplo, nos
instrumentos jurídicos que regem essas questões. A própria lei de direitos
autorais vigente no Brasil define, no seu artigo 11, o autor como “a pessoa
física criadora de obra literária, artística ou científica”. Tal definição não
só fortalece a noção de autor como “criador”, mas também corrobora a
idéia de sua unidade e individualidade. Sugere, ainda, a existência de
uma conexão exclusiva entre o artista e sua obra.
Entretanto, acreditamos que a produção artística não se limita
à figura do artista, mas sim pode ser vista como o resultado da ação
coordenada de diversos atores sociais, dentro daquilo que Becker
compreende como o aspecto coletivo dessa produção. Como também nos
aponta Bourdieu, o “sujeito” da produção artística e do seu produto não
é o artista, mas o conjunto de agentes envolvidos na produção da obra.
Assim, consideramos que para compreender o pintor Pedro Américo,
seus quadros e seu processo criativo é preciso levar em consideração
5

ANTONIO, Irati. Autoria e cultura na pós-modernidade. Ci. Inf.,

Brasília, v. 27, n. 2, 1998, p. 189-190. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0100-19651998000200012&lng=pt&nrm=iso>.
Acessos em 31 maio 2011.
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não apenas as relações estabelecidas entre o pintor brasileiro e outros
artistas, mas também aquelas estabelecidas entre os diferentes agentes
que constituem o referido campo e participam da criação, da circulação
e do consumo daquelas obras.
Nesse sentido, para além da figura do “autor” Pedro Américo, é
preciso levar em consideração outros agentes importantes no processo
de produção cultural. Podemos retomar, por exemplo, o papel
desempenhado pela Academia Imperial de Belas Artes, que, por meio
de suas aulas, exposições e prêmios de viagens de jovens artistas para
a Europa, contribuía para fortalecer o discurso e a prática em torno da
fruição da arte. Ou ainda o contato entre o pintor brasileiro e outros
artistas, no Brasil e na Europa, o que influenciou sua formação e produção
artísticas. Há, igualmente, o peso de instituições como a Igreja e o Estado
Imperial, os quais, com suas demandas por telas com temáticas religiosas
ou históricas, participavam do reconhecimento e da legitimação de
Américo e da sua obra. E por que não citar também os museus, como
o próprio Museu Nacional de Belas Artes, os quais ao incorporarem os
quadros de Pedro Américo ao seu acervo corroboram o seu valor de obra
de arte. Desse modo, consideramos que entender a produção de Américo
limitando-se a sua figura como pintor significa incorrer no equívoco de
desconsiderar o papel desempenhado pelos demais agentes componentes
desse campo de produção cultural. Não pretendemos excluir Pedro
Américo, mas sim de retirar dele o caráter de fundamento originário e
analisá-lo como uma das variáveis desse processo.
Problematização semelhante pode ser feita em relação ao conceito
de obra. O artigo sétimo da lei de direitos autorais elenca as obras
protegidas por essa legislação. No texto fica explícita que a preocupação
do legislador foi estabelecer que o direito autoral existe desde o momento
em que a obra é exteriorizada, independentemente do meio ou do suporte
em que isso seja feito.6 As obras de pintura são citadas como exemplo de
obras intelectuais protegidas legalmente.
6

Art. 7o da lei 9.610/98:”São obras intelectuais protegidas as criações do

espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível
ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro (...)”.

André Amud Botelho

415

Contudo, como nos alerta Bourdieu, o campo da produção
artística foi construído historicamente e produz a crença no valor da arte.
A partir disso, podemos questionar: afinal, o que devemos compreender
como sendo a obra de Pedro Américo? Apenas os quadros como “A noite
acompanhada dos gênios do estudo e do amor”, “Grito do Ipiranga”,
“Batalha do Avaí”, “A Batalha do Campo Grande”?
Os desenhos que ele fez aos nove anos de idade enquanto
acompanhava a expedição do cientista francês Louis Jacques Brunet
também podem ser considerados uma obra de arte? E a reprodução
parcial e alterada feita pelo Laticínios Cruzília, poderia ela ser considerada
uma nova obra de arte?
Para respondermos essas questões, retomamos a nossa noção de
obra de arte como um símbolo. Com efeito, partimos do pressuposto de
que a razão simbólica é a qualidade distintiva do ser humano, a qual lhe
permite viver no mundo material conforme um esquema significativo
criado por ele mesmo. O símbolo assume, assim, a feição de fundador
do elo social a partir dos laços que estabelece na sociedade. Seguindo
essa linha de raciocínio, consideramos que a obra de arte também possui
uma dimensão simbólica, pois um artefato somente assume a condição
de obra artística a partir do consenso estabelecido entre os diferentes
atores que constituem o campo social da arte. É esse grande acordo
construído entre os agentes constituintes do campo artístico que confere
legitimidade àquilo que se reconhece como obra de arte.
A partir disso, admitimos que um quadro como “A noite
acompanhada dos gênios do estudo e do amor” desfruta de reconhecimento
como uma obra de arte. No entanto, entendemos que tal reconhecimento
se dá não pela suposta capacidade extraordinária do pintor brasileiro,
mas sim pelo campo de produção cultural no qual ele e sua produção
estão inseridos. Dessa forma, aquilo que a legislação nos apresenta como
sendo naturalmente uma obra de arte só assume tal condição porque está
inserido em uma teia de sentidos socioculturais, onde recebe o respaldo
material e simbólico dos seus agentes. Com isso, o reconhecimento dos
desenhos feitos por Pedro Américo durante sua infância e da reprodução
parcial e alterada feita pelo Cruzília como obras de arte não depende do
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suposto gênio criador dos seus “autores”, mas sim de um consenso a ser
estabelecido no seu respectivo campo social artístico.
Em suma, o caso do “Queijo tipo Brie” suscita um interessante
debate tanto no que diz respeito propriamente aos direitos autorais,
quanto no que se refere à problematização dos conceitos de autor, autoria
e obra. Nossa intenção é demonstrar que, para além das controvérsias
financeiras, a análise desse caso sugere a centralidade que a temática
dos direitos autorais assume no trabalho desenvolvido pelos museus.
Buscamos revelar também como as obras são permanentemente
deslocadas, ressignificadas e apropriadas. Cabe ao trabalho museológico
acompanhar esses processos.

Considerações Finais
A emergência da obra associada a autoria como fenômeno que
exige direitos reguladores é um processo imbricado à modernidade
capitalista. Os esforços cada vez maiores de reconhecimento da
singularidade do processo criativo são paralelos também à constituição
de campos discursivos nos quais cada forma de criação e criador assume
inteligibilidade. Ao mesmo tempo, a configuração da sociedade de
mercado passa a influir as regras da arte, sem subsumi-las por completo.
Neste sentido, a autoria exige recompensas, sejam simbólicas ou materiais.
Isto funda a necessidade dos direitos autorais.
As legislações reguladoras que emergem ao longo da história em
resposta a tais demandas buscam ofertar balizas para orientar as práticas
de circulação das criações artísticas, não apenas no plano dos direitos
financeiros. Neste sentido, a distinção feita na lei 9.610, de 1998, entre
direitos patrimoniais e morais denota a intenção de equilibrar e garantir os
direitos do criador individual. O Estatuto dos Museus, por sua vez, revela
uma preocupação em induzir uma afinação entre as práticas museais e
as diretrizes contidas na legislação. Contudo, o esforço é relativamente
tímido em apontar orientações mais objetivas a serem seguidas pelos
museus em um contexto no qual a questão assume tons polêmicos.
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No contexto destas reflexões, chegamos ao caso do pintor Pedro
Américo. A apropriação da imagem de um quadro do pintor por parte
de uma empresa de laticínios é carregada de “provocações” legais e
conceituais. O fato é que o quadro A noite encontra-se em domínio
público, isto é, sua utilização prescinde de pedidos formais de autorização
do uso. No entanto, tal condição não desemboca na ausência de direitos,
pois os morais são inalienáveis e imprescritíveis. Neste caso, o Estado
(representado pelo Ibram e pelo Museu Nacional de Belas Artes)
constitui o responsável não só pela guarda física do artefato, mas pela
preservação da integridade da qual a obra é portadora, o que inclui fazer
valer o reconhecimento da autoria. Em tal prisma, a empresa Cruzília
incorre na falha de apropriar a obra sem revelar seu verdadeiro autor.
É como se a imagem que consta na embalagem do queijo Brie fosse de
autoria da empresa. Conclusão a qual alguém que desconhece a obra de
Pedro Américo poderia chegar. Aparentemente, cabe ao estado dirimir
tal equívoco.
Por outro lado, a referida apropriação ilustra os meandros cada vez
mais complexos que a discussão sobre direitos autorais enfrenta em um
contexto de diversificação das técnicas de reprodução e de circulação. Em
certa medida, novas compreensões sobre autoria e obra se configuram,
sem ainda possuírem bases sólidas para definições. Talvez o autor, depois
de ter sua morte anunciada, esteja ressuscitando. Aí é preciso entender
também as imbricações cada vez mais profundas entre o mercado e os
campos de produção cultural, que confluem em reposicionamentos da
definição de obra e autoria.
Estas reflexões não encerram o conjunto de questões que os
direitos autorais lançam para as instituições museais. Ao contrário,
apenas sugerem introdutoriamente a amplitude da problemática. As
permanentes mudanças tecnológicas, assim como nas concepções de
obra, criação, autoria, exposição, de museu, entre outros, tendem a
complexizar ainda mais o rol de desafios para a prática museológica neste
campo, onde o dissenso parece ser a tônica dominante.
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Aprendizagens não formais em ciências: contributos
das actividades de um museu para a literacia científica

Ana Isabel Jorge Dias

Resumo
A análise dos relatórios do Programa Internacional de Avaliação
dos Estudantes (PISA, 2006) da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Económico (OCDE) e do Third International
Mathematics and Science Study (TIMSS, 1995) revelam que os jovens
portugueses apresentam baixos níveis de literacia científica. Estes
estudos avaliam se os estudantes desenvolveram algumas capacidades
e competências que são consideradas essenciais para que participem
plenamente na sociedade. As áreas de estudo avaliadas nestes estudos
são a leitura, matemática e ciências, sendo a literacia científica aquela em
que nos centramos, neste trabalho. Como os museus têm por objectivo
facilitarem o acesso a conhecimentos científicos aos visitantes e têm, ainda,
preocupações com as questões de literacia científica, nomeadamente por
parte das crianças e jovens, têm vindo a desenvolver espólios, actividades
e programas de férias que contemplem estas vertentes (Gil, 2003; Wertsch,
2002). Nesta investigação pretendem-se estudar as actividades lúdicocientíficas desenvolvidas nos períodos de férias escolares no Museu de
Ciência e no Museu Nacional de História Natural. Estes programas de
férias decorrem em ambiente informal e consistem em actividades nas
diversas áreas científicas contempladas nestes dois museus: matemática,
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física, química, astronomia, geologia, biologia, botânica e zoologia.
Destinam-se a crianças dos 4 aos 13 anos de idade. Nesta investigação
assumimos uma abordagem interpretativa (Denzin, 2002; Denzin &
Lincoln, 1998) e desenvolveu-se um estudo de caso intrínseco (Stake,
1995). Como participantes seleccionámos crianças dos três grupos
etários considerados, bem como os respectivos monitores, encarregados
de educação e investigadora. Os instrumentos de recolha de dados foram
a observação, as entrevistas, conversas informais, tarefas de inspiração
projectiva e os protocolos das crianças e jovens. O tratamento de dados
é baseado numa análise narrativa de conteúdo (Clandinin & Connelly,
1998), da qual emergem categorias indutivas (Hamido & César, 2009).

Estado da Arte
A literacia científica refere-se à compreensão e mobilização de
conceitos básicos de ciências, a natureza da ciência, questões éticas
relativas às actividades científicas e a capacidade de discutir as interrelações entre ciência, sociedade e as humanidades, assim como estabelecer
diferenças entre ciência e tecnologia (Chagas, 2000). É caracterizada por
5 dimensões: os grupos de interesse, as diferentes concepções de literacia
científica, os níveis de literacia, os objectivos e benefícios e a avaliação da
literacia científica de populações, em particular de crianças e jovens, em
idade escolar (Carvalho, 2009).
De acordo com alguns estudos internacionais, os níveis de literacia
científica dos jovens portugueses são baixos (PISA, 2006), (TIMSS,
1995). Para tentar atingir níveis de literacia científica mais elevados, têm
sido efectuadas mudanças curriculares e nas práticas pedagógicas, em
contextos formais, como as salas de aula e as escolas. Porém, paralelamente
às aprendizagens formais, há que estimular o desenvolvimento da
literacia científica através de aprendizagens não formais, nomeadamente
em museus, porque uma parte considerável das aprendizagens ocorrem
fora do ambiente escolar/contextos formais e em momentos de lazer, ou
durante a vida quotidiana (CCE, 2001; Grandstaff, 1976; La Belle, 1982;

Ana Isabel Jorge Dias

423

Palhares, 2007; Paulston, 1972; Trilla Bernet, 1998).
Os museus, no seu processo museológico, através de acções de
pesquisa, conservação e comunicação, contribuem para a construção da
História, preservando a memória, mas também para o desenvolvimento
da população (Santos, 1996). Deste modo, as questões de literacia
científica são uma preocupação dos museus que, além de preservarem as
suas colecções têm por objectivo a troca de saberes com a comunidade
em que se inserem (Primo, 1999; Wertsch, 2002). No caso particular
do Museu de Ciência da Universidade de Lisboa, trata-se de uma
instituição que foi concebida tendo como um dos objectivos a ”procura
de uma mentalidade científica através do divertimento” (Gil, 2003, p. 29),
na perspectiva de que o museu não deve substituir a Escola mas deve
constituir um complemento dos conhecimentos que nela se apropriam
e das capacidades e competências que ali se desenvolvem. Assim, os
museus tentam responder às necessidades dos visitantes e tornaram-se,
cada vez mais, espaços dinâmicos e interactivos, em que a programação
de actividades destinadas a determinados público-alvos ganhou
preponderância (Wertsch, 2002). Oferecem serviços, programas que
incluem cursos, palestras, projectos com as escolas, entre outros, tentando
seduzir os diversos públicos (Santos, 2000). Por isso mesmo, é essencial
reflectir sobre as práticas museológicas, procurando que continuem a
inspirar e apoiar as necessidades, características e interesses dos visitantes,
promovendo as aprendizagens, por parte dos utilizadores (Melo, 2009).

Problematização e metodologia
De acordo com o que abordámos na breve revisão de literatura
sobre o estado da arte, o problema que deu origem a este estudo é a baixa
literacia científica de crianças e jovens, em Portugal (PISA, 2006; TIMSS,
1995). Tratando-se de um problema amplo, decidimos escolher como foco
desta investigação as actividades lúdico-científicas, destinadas a crianças,
desenvolvidas em período de férias escolares, no Museu de Ciência e
no Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa.
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Esta escolha prende-se com a inserção profissional da investigadora,
responsável pela elaboração de programas deste tipo nos museus acima
mencionados. Assim, ao fazer parte das suas funções conceber este
tipo de programas, pareceu-lhe importante fazer uma investigação que
permitisse analisar, de forma aprofundada e fina, o modo como estas
actividades decorrem, podendo, no futuro, fazer melhoramentos na
concepção dos mesmos. Assim, o objectivo principal desta investigação
é estudar a influência destas actividades, desenvolvidas em ambiente
museológico, no interesse das crianças e jovens por temas científicos. Os
objectivos específicos, decorrentes deste objectivo principal, são:
• Analisar o envolvimento dos participantes nas actividades
desenvolvidas, procurando padrões de realização e de interacção;
• Identificar os tipos de actividade que mais estimulam a
participação dos participantes;
• Estudar como os participantes interpretam e apropriam os
conhecimentos científicos, incluindo o saber fazer (know how)
relacionamos com as diversas actividades;
Assumimos uma abordagem interpretativa (Denzin, 2002;
Denzin & Lincoln, 1998) e desenvolveu-se um estudo de caso intrínseco
(Stake, 1995). A abordagem interpretativa pretende dar voz aos
diversos participantes, desocultando as suas interpretações sobre os
fenómenos em estudo (César, 2009). Pretende, ainda, que o próprio
investigador possa fazer interpretações, a partir da triangulação da
fontes e instrumentos de recolha de dados, partindo de descrições
densas e permitindo ao leitor poder aperceber-se, ou não, da pertinência
e sustentação das interpretações que são efectuadas (Hamido & César,
2009). Por seu turno, o design de estudo de caso está particularmente
bem adaptado quando se pretende estudar um caso em particular, que
se revela rico em aprendizagens por si mesmo, sem que se considere
que a construção do conhecimento vem de extrapolar ou generalizar
resultados. Os estudos de caso também são particularmente adaptados
a domínios que ainda não estão muito estudados (Stake, 1995, 1998;
Yin, 1993, 2003), como as actividades lúdico-científicas, desenvolvidas
em espaços museológicos que, em Portugal, raramente têm sido objecto
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de uma investigação detalhada. O programa de actividades em estudo
inclui, de uma forma lúdica, as diversas áreas científicas abordadas nos
museus: física, química, matemática, astronomia, botânica, geologia,
zoologia e biologia), decorrendo ao longo de uma semana. Este programa
é destinado a crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 13 anos,
divididas em 3 grupos, consoante as idades: Grupo S (Small) - 4 e 5 anos;
Grupo M (Medium) - 6 a 8 anos; e Grupo L (Large) - 9 a 13 anos. Cada
grupo é acompanhado por dois monitores e, em situações pontuais, por
monitores especialistas em alguma área ou actividade, em particular. As
actividades iniciam-se pelas 9h00 e terminam pelas 17h30, durante os dias
úteis. Cada dia contempla não só as actividades lúdico-cientificas como
também momentos lúdicos, no Jardim Botânico, que está englobado nos
núcleos museológicos considerados nesta investigação.
Os participantes incluem 2 grupos de cada nível etário (Grupos
S, M e L), num total de 6 grupos de crianças e jovens, os respectivos
encarregados de educação, os monitores que trabalharam as actividades
com os grupos considerados e a investigadora. De realçar que a
investigadora tem um papel relevante na concepção das actividades e na
formação dos monitores, mas que não desempenha qualquer papel no
desenvolvimento das mesmas, com as crianças e jovens. Algumas destas
crianças e jovens foram seleccionados como informadores privilegiados,
tendo sido aquelas a quem foram realizadas as entrevistas e cujos
encarregados de educação também foram entrevistados.
Os instrumentos de recolha de dados são a observação, registada
no diário de bordo dos monitores e em áudio, as entrevistas, realizadas às
crianças seleccionadas como informadores privilegiados e aos respectivos
encarregados de educação, as tarefas de inspiração projectiva, que
permitem ter acesso a sentimentos e motivações, que não se conseguem
apanhar em instrumentos de outro tipo (Carvalho & César, 1996; César,
2009), os protocolos das crianças e jovens, incluindo todos os trabalhos
e tarefas por eles realizados, alguns deles registados fotograficamente, a
recolha documental, referente a documentos produzidos pelos museus
e relacionados com estes programas e as conversas informais, que
acabam por ocorrer nos estudos de caso, devido à prolongada imersão
do investigador no terreno (Stake, 1998).
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Do ponto de vista dos procedimentos de recolha de dados,
previamente ao início da investigação obteve-se a autorização da
Direcção dos museus já referidos, para que a mesma fosse realizada, bem
como o acordo dos monitores, para nela participarem e escreverem os
diários de bordo, fotografando, ainda, alguns momentos significativos
das actividades e alguns trabalhos realizados pelas crianças e jovens.
A autorização das crianças e jovens, bem como dos encarregados de
educação, foi pedida em cada semana, antes de começarem as actividades,
por ser o momento em que estes se deslocavam, pela primeira vez, ao
local onde seria efectuada a recolha de dados. Todos acederam, sem
constrangimento, a participar na investigação. Apesar de, do ponto de
vista legal, só ser obrigatório ter acesso às autorizações dos encarregados
de educação, pareceu-nos importante, visto a investigação recair sobre
as crianças e jovens, que estas dessem formalmente o seu acordo. Assim,
para as que já sabiam ler e escrever, elas também leram e assinaram o
documento de autorização e, para as mais pequeninas, explicou-se o que
pretendíamos fazer e elas deram o seu acordo oral. Do ponto de vista
ético seguimos, por isso mesmo, normas bastante exigentes, à semelhança
do que aconteceu em alguns outros projectos de investigação, pioneiros
nestes cuidados, e que iam muito alem da mera participação informada
(César 2009). Para além disso, ouve particular cuidado em observar, ao
longo da investigação, se não existiam sinais, verbais ou não verbais, de
constrangimento ou mal-estar, por parte dos participantes.
Cada semana de actividades começou com a resposta, por parte
das crianças e jovens, a uma tarefa de inspiração projectiva (TIP 1). Esta
tarefa consistia em completar, através do desenho ou da escrita, a frase:
“Esta semana vai ser…”. Esta tarefa, para os mais pequeninos, que ainda
não sabiam ler, consistiu na parte do desenho e as instruções foram ditas,
oralmente, pela investigadora ou pela monitora. Para todos os grupos
foi fornecida uma folha de A4, em branco, onde eles podiam desenhar
ou escrever, conforme desejassem, bem como materiais de desenho e
escrita. No último dia de actividades utilizou-se novamente uma tarefa
de inspiração projectiva (TIP 2), na qual as crianças completam, através
do desenho ou da escrita, a frase: “Esta semana foi…”. À semelhança da
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TIP1, também lhes foi fornecida uma folha A4, em branco, e materiais
de desenho e escrita. As tarefas de inspiração projectiva não têm
tempo limite mas demoraram cerca de 5 a 10 minutos, cada uma delas.
Tratando-se de tarefas de inspiração projectiva, não há respostas certas
ou erradas. Há necessidade de interpretar o que as crianças ou jovens
escrevem ou desenham, tendo em conta o conjunto de actuações, formas
de participação nas actividades, características da própria criança ou
jovem, que foram observadas no decorrer daquela semana.
Durante cada semana de actividades efectuaram-se observações
(registada em diários de bordo, pelos monitores, e gravações áudio
ou fotográficas, de algumas actividades) e recolheram-se os trabalhos
realizados pelas crianças, que fizeram parte dos protocolos das crianças
e jovens. Tanto as observações como a constituição dos protocolos das
crianças e jovens foram aspectos essenciais desta investigação, pelo
que decorreram durante todo o tempo do programa previsto para cada
grupo. Assim, recolheu-se um vasto campus empírico, essencial para que
se possam, posteriormente, escrever descrições densas, como é próprio
dos estudos de caso (Stake, 1995, 1998).
Efectuaram-se entrevistas a 4 crianças e jovens para cada um dos
grupos seleccionados como grupos de estudo (S, M e L), sendo estas
crianças e jovens emparelhadas duas a duas, quanto à idade e, para cada
uma das idades seleccionadas, optou-se por uma criança de cada um
dos géneros. Os respectivos encarregados de educação também foram
entrevistados. No caso das crianças do grupo S optámos por entrevistas
de grupo, devido ao escalão etário destas crianças. Nos grupos M e L as
entrevistas foram individuais. Todas elas eram entrevistas semi-directivas
e foram áudio gravadas, para permitirem uma posterior transcrição
integral, aspecto essencial para o tratamento e análise de dados previsto.
Quanto aos procedimentos para tratamento e análise de dados,
estes irão basear-se numa análise narrativa de conteúdo (Clandinin
& Connelly, 1998), da qual emergirão categorias indutivas de análise
(Hamido & César, 2009). Estes procedimentos começam por uma leitura
flutuante, que depois se torna progressivamente, à medida que se realizam
leituras sucessivas, mais densa e aprofundada. A emergência de categorias
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indutivas é sinalizada por cores identificativas diferentes, que facilitam a
triangulação das fontes e dos instrumentos de recolha de dados. A escrita
segue um estilo narrativo, permitindo dar voz aos diversos participantes e
construir uma história da sua participação nas diversas actividades, o que
permite não só identificar padrões de participação mas, ainda confrontar
as diferenças encontradas entre alguns padrões e/ou participantes.
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A Estrutura do Valor Patrimonial

Pedro Manuel Cardoso

Resumo
Este Artigo é o relato da descoberta de uma Estrutura do Valor
Patrimonial. Independente quer dos «objectos» [documentos, colecções
e museus] que foram sendo o Património, quer dos «usos» [expografias,
representações, narrativas mediações e serviços] que lhe foram sendo
dados nas épocas histórico-sociais que se sucederam no percurso humano.
Este resultado remete, num primeiro momento, para a discussão de cinco
questões-chave, cujas consequências para a Museologia se repercutem
quer no plano teórico quer no plano prático. Sendo uma delas, a de
substituir o «instinto de coleccionar» na teoria museológica.
Palavras-chave: Museologia; Património; Estrutura do Valor Patrimonial.

Introdução
Este Artigo apresenta os resultados da investigação sobre as «razões
e motivos com base nos quais os objectos ou os usos se transformaram ou
foram classificados como Património» - que aqui designamos por «valor
patrimonial».
A ideologia do Desenvolvimento é a orientação programática
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decidida pela comunidade museal para conduzir os destinos do
Património aproximadamente a partir dos anos 1970 (J. Primo, 2002). A
palavra «desenvolvimento» entra pela primeira vez na definição de museu
do Conselho Internacional de Museus (ICOM) na 11ª Assembleia-Geral,
ocorrida em Copenhaga entre 5 e 14 de Junho de 1974: “A museum is
a non-profit, permanent institution in the service of the society ant its
development [....]” (Estatutos do ICOM 1974, secção II, artigo 3). Esta
submissão á ideologia do Desenvolvimento manteve-se inalterada
na actual definição: “A museum is a non-profit, permanent institution
in the service of society and its development, open to the public, which
acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible
and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes
of education, study and enjoyment“ (ICOM Statutes, adoptados na 22.ª
Assembleia-Geral, realizada em Viena de Áustria em 24 de Agosto de
2007).
O problema surgiu quando procurávamos estabelecer uma grelha
de comparação com o que ocorrera no Património antes do aparecimento
dessa influência do Desenvolvimento. Concretamente, ao pretendermos
averiguar esse impacto nas variáveis: “objecto”, “uso” e “valor patrimonial”.
O que nos obrigou, para responder à pergunta contida na hipótese inicial,
a compará-las com o que existira antes.
Presumimos que nas referências bibliográficas facilmente
encontraríamos essa variação ocorrida nas três variáveis. Todavia,
ao invés, deparámo-nos com um percurso museal contado com base
na «materialidade do património» [objectos-documentos-colecçõesmuseus]; ou contado a partir dos «usos» [expografias-representaçõesnarrativas-discursos-mediações-serviços] - que encontram na «relação
com as idiossincrasias das várias épocas históricas ou contextos sóciopolíticos» uma explicação.
Esta dicotomia entre «objectos» versus «usos» constitui, de
facto, um obstáculo sem saída ao propósito da comparação. Esses dois
modos de narrar o percurso museal ao excluírem o valor patrimonial
ficam prisioneiros, por um lado, da materialidade do património e da
respectiva aparência formal ou estética; por outro, dos “usos” ligados ao
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particularismo próprio de cada época histórica-social. Uma tendência
que provoca na actualidade demasiados trabalhos a tentar revelar “os
argumentos implícitos nos discursos e nas representações” seja a nível
ideológico, político, sócio-cultural, ou outro.
Verificámos a inexistência de um trabalho de sistematização com
base no “valor patrimonial”. Que contasse o percurso museal a partir das
«razões e motivos com base nos quais os objectos ou usos se transformaram
ou foram classificados como Património».
O valor patrimonial é reduzido, pela quase totalidade dos autores,
à hipótese de Leroi-Gourhan, da existência de um famoso “instinto de
coleccionar”. Para Pomian, a operação que transforma os objectos e a
realidade em semióforos ou colecções também se baseia nesse argumento
(Pomian, 1984). Mas ao fazerem-no, curiosamente, aceitam que, em certa
medida, esse “instinto” não depende nem dos «objectos» nem dos «usos».
Nem sequer de terem ocorrido na Europa, aceitando que se mantém
inalterado desde as primeiras sociedades humanas. La Muséologie de
G. H. Rivière, em 1989, em cuja redacção colaboraram cerca de trinta
museólogos, é o melhor exemplo deste tipo de discurso. A aceitação
deste argumento estritamente biológico, em cima do qual se constrói
sem questionamento todo o restante edifício teórico da museologia e
da história do percurso museal, merece crítica. Bastando confrontá-lo
com aquela classe de objectos e usos que Godelier constatou adquirirem
uma qualidade patrimonial, quando revisitou a troca e a dádiva na
perspectiva de uma etnografia comparada, e num sentido mais amplo
e antropológico. Objectos e usos que, por isso, também nas sociedades
ditas primitivas “não se devem dar nem vender, e que se devem guardar…”
(M. Godelier, 2000).
A pesquisa tornou evidente que essas duas perspectivas tradicionais
de contar o percurso museal, sem o contributo de uma terceira centrada
no «valor» − que com elas funcionasse em complementaridade −
constituíam um obstáculo á comparação. E a falta desta terceira
perspectiva impossibilitava construirmos, no nosso trabalho, uma
grelha de comparação. Pois deixava as variáveis «objecto», «uso» e
«valor» demasiado dependentes de factores exteriores à especificidade
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patrimonial, que é o mesmo que dizer, àquilo que os tornou Património.
Esta constatação permitiu compreender que, ao se destruir a
relação tripartida entre «objecto», «uso» e «valor», se estava a esvaziar a
Museologia do seu corpus de saber.
Impedir que se torne independente dos «objectos» e dos «usos»
equivale a cortar-lhe a possibilidade de ser um ramo autónomo do
saber sobre o Património. Negar-lhe o recurso à comparação é impedir
que o “processo de musealização” se possa relativizar. Fazendo-a cair,
ou num mero ramo da sociologia e da história ou, no outro extremo,
confundindo-a com um ramo da física dos materiais ligada à preservação
(conservação e restauro). Tendência que se pode verificar, também em
Portugal, em muitos curricula académicos sobre museologia e património.
Onde se vêm de um lado «cursos de museologia», e do outro «cursos de
património denominados de conservação e restauro», que tendem a ser
considerados como a verdadeira «ciência do património».
Esta lacuna constituiu um obstáculo ao trabalho de sistematização
e de comparação que necessitávamos, para averiguar o impacto do
Desenvolvimento no Património. Mas essa dificuldade permitiu a
descoberta de uma Estrutura do Valor Patrimonial, independente quer
dos objectos que foram sendo o Património, quer dos usos que lhe foram
sendo dados nas épocas histórico-sociais que se sucederam no percurso
humano.
Com a introdução deste terceiro termo o famoso impasse
entre «materialidade» [coisa/objecto/colecção/museu] e «narrativa»
[uso/expografia/mediação/serviço] desmorona-se. Acabando com
um impedimento que, há tempo demais, prejudica a museologia e a
desqualifica - quer nos concursos para «projectos de museus», quer nas
discussões com as outras «especialidades e especialistas de outras áreas».
O que teve uma consequência imediata no prosseguimento da
pesquisa, pois este resultado permitiu estabelecer uma linha de investigação
com o objectivo de averiguar se os elementos constitutivos dessa «estrutura
do valor patrimonial» se mantêm inalterados, ou mudam, por efeito de
uma «influência cultural». Concretamente, no caso da investigação que
prosseguimos, se mudaram por influência da decisão de se ter colocado “o
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Património ao serviço do Desenvolvimento” (Hochroth, 2008; ICOM Statues,
2007).
Em suma, o que ocorreu não foi completamente um acaso. Esta
inesperada descoberta, de uma «estrutura do valor patrimonial», sem
que a tivéssemos sequer suposto inicialmente, tem mais a ver com algo de
estocástico. Pois o alvo, como referimos em 2001, foi sempre iluminado,
desde essa altura, pelo texto “A construção do objecto museológico” de
Mário Moutinho, publicado em 1994. Este Artigo também é, assim, mais
um daqueles relatos que tão frequentemente ocorrem no processo de
investigação: o confronto com um dado inesperado, mas suficientemente
forte para influenciar o decurso da pesquisa, e a visão do que está em jogo
com a Museologia.
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Resultados
O resultado desta pesquisa permitiu que discerníssemos oito valores
patrimoniais, e supor um nono, que adiante se resumem numa Tabela:
Valor
Patri
monial

Motivos

1

O valor dos objectos e dos usos como recurso
energético, alimentar, informacional, de
acumulação/acréscimo de “riqueza”, de
“poder”, quer a nível individual ou colectivo.

2

O valor dos objectos e dos usos como
instrumento de comunicação com o além,
com o inacessível, com o futuro ou com o
invisível.

Exemplos

Celeiros
antigos
e
modernos; tesouros reais
ou republicanos, públicos
ou privados. Museu das
Sementes. Bancos de
dados vitais. Reservas
agrícolas, marítimas e de
«Objectos e usos» transformados em outras matérias-primas.
Património por causa do seu valor como
recurso de preservação da biodiversidade;
e/ou acumulação de matérias-primas; para
aumentar a probabilidade de sobrevivência e a
melhor adaptação individual ou colectiva.

«Objectos e usos» transformados em
Património para operarem o contacto/
comunicação entre o presente e o futuro,
entre o material e o espiritual, entre o aqui
e o além, entre o acessível e o inacessível,
entre a realidade e a consciência da realidade.
Um motivo patrimonial ligado ao autoconhecimento ou à retroacção sobre si
mesmo, servindo para adquirir consciência
da condição humana, ou dos limites do que se
é. Por exemplo dos limites da sua capacidade,
ou do grau da transitoriedade. Os «objectos e
os usos» transformam-se em Património por
causa da capacidade de darem consciência
dos limites da condição dos seus possuidores/
usufrutuários. Por permitirem ultrapassar, ou
estabelecer um contacto, com uma instância
para além desses limites e dessa condição.

Ocre há 100 mil anos;
instrumentos e objectos
sagrados do passado e
do presente; espaços e
terrenos definidos como
«sagrados» ou excluídos
de um uso de troca ou de
dádiva; igrejas, santuários,
mosteiros,
e
alguns
cemitérios;
algumas
rezas,
benzeduras
e
procissões;
ex-voto;
amuletos,
mezinhas.
Capela
dos
Ossos;
relicários na Idade Média,
mas também por ocasião
do “11 de Setembro”, ou
dos atentados actuais;
objectos/documentos de
«utopias» e «projectos»
(Antropologia
do
Projecto).
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3

O valor dos objectos e dos usos como Realizações
artísticas,
sinalizadores da habilidade ou da genialidade jóias,
edifícios,
humana, individual ou colectiva.
monumentos, catedrais,
documentos
literários,
instrumentos
bélicos,
musicais,
técnicos,
«Objectos e usos» transformados em artísticos, arquitecturas,
Património por serem ilustradores e intervenções culturais na
sinalizadores da capacidade humana [por paisagem e na Natureza.
vezs, separada do seu autor ou possuidor,
mas servindo-se dele como ícone/exemplo].
Incluem as obras-primas e os feitos que
ilustram o génio e a habilidade humana, sejam
militares, políticos, técnicos, sociais, culturais,
artísticos ou outros.

4

O valor dos objectos e dos usos em si mesmos, Alguns Gabinetes de
por serem desconhecidos e diferentes.
Curiosidades e Salas
de
Maravilhas
na
Europa, sobretudo no
século XVI; bolsos das
(Museu
do
«Objectos e usos» transformados em crianças
Património pela abdução que permitem. Por Jogo FMH/UTL, 1998;
1994);
deles se depreender um raciocínio abdutivo. CAI/ACARTE,
Geralmente
apresentados
isoladamente por causa de terem
um
[objecto isolado], fora de séries ou colecções. tido/provocado
afectivo/
Por causa da sua aparência formal, material, envolvimento
ou pelo envolvimento afectivo ou emocional emocional;
particular que provocam; ou por servirem
para sinalizar um evento da Natureza ou da
Cultura considerado crucial ou pregnante sem
razão ou justificação a priori. Constituindose como património, também, por motivo
de uma apreciação humana do tipo estético
ou emocional [surpresa, descoberta, dúvida,
medo, curiosidade, júbilo].

5

O valor dos objectos e dos usos pela relação Colecção de esmaltes
de analogia que estabelecem entre si (objecto azuis de Amenófis III
em séries, colecções).
no Egipto Antigo, no
século XIV a.C.; os 3.000
objectos
do
tesouro
do templo de Shôsôin
«Objectos e usos» transformados em conservados desde o
Património pela analogia que se depreende século VIII d.C. em
da relação entre si [raciocínio de analogia]. Nara; a colecção de 13650
Geralmente apresentados em séries ou botões de Francisco I em
colecções. Não valem por si mesmos, enquanto 1532; museu dos fósforos
entes isolados, como no «valor patrimonial de Tomar na actualidade;
e
4», mas por estabelecerem uma relação com coleccionismo
outros análogos da qual se depreende o valor memorabilia actuais;
patrimonial.
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O valor dos objectos e dos usos como recurso Gabinetes e Museus
de conhecimento.
de Ciência; objectosdocumentos científicos;
áreas
ou
conjuntos
preservados
para
finalidade
do
«Objectos e usos» transformados em a
habitat
Património
por
serem
considerados conhecimento;
possuidores de uma informação vital para rooms ou period rooms; os
a sobrevivência ou para o êxito adaptativo, “Centros de Ciência Viva”
seja para a reprodução, para a cura, para a e congéneres;
reconstituição proteica, para a transmissão
social ou cultural. Por servirem de marcas
de retroacção de um «saber fazer», de um
processo de produção/fabrico. Ou servirem
para datar e estabelecer uma cronologia ou um
percurso evolutivo. Por servirem de marcas
para recordar momentos/acontecimentos/
factos. Por permitirem induzir ou deduzir
a comparação [leis, princípios, regras], ou
a sequência das etapas de uma realidade na
perspectiva da sua antiguidade temporal ou
espacial, evitando o perigo de desaparecimento
ou de esquecimento. Ou servindo, num dado
momento, para explorar o que rodeia [quer
a nível do Outro, quer a nível da Natureza]
permitindo dar consciência da condição
exterior que constrange e desafia. Na
expografia as séries passam a colecções.
«Objectos e usos» transformados em
Património pelo raciocínio de homologia
que permitem. Por deles se depreender um
raciocínio de causalidade. Por permitirem ou
provocarem as operações de interpretação
exegese ou hermenêutica que conduzem à
Educação, formação e qualificação.

7

O valor dos objectos e dos usos como Estelas,
obeliscos,
construtores e sinalizadores de uma estátuas,
edifícios,
identidade individual ou colectiva.
campos
de
batalha,
armaduras, instrumentos
bélicos,
monumentosdocumentos, panteões,
Documentos
«Objectos e usos» transformados em pórticos.
Património para sinalizarem, ou mesmo e objectos de um
para construírem uma Identidade, ou para personagem congregador
permitirem aos Estados-Nação, clãs, grupos, da Identidade; Casasmuseus-ícones
sociedades, culturas regere fines (P. Bourdieu, Museu;
definidores da identidade
1989).
de uma Nação [Louvre,
Hermitage, Gugganheim,
etc.], bandeiras, hinos.
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8

O valor dos objectos e dos usos como prova M u s e u s / p a t r i m ó n i o
de uma afirmação ou classificação a priori.
do Evolucionismo vs.
Museus/património do
Creacionismo.
Teoria,
dogma, razão, doutrina,
«Objectos e usos» transformados em ideia, por ex. da evolução
Património para servirem de prova ou e progresso. Exposição
propaganda a uma teoria, dogma, «razão»/ dos “200 anos de Darwin”
certeza, fé, doutrina, ideia/ideal [por ex. a ideia na FCG, 2009).
de evolução, de progresso, de creacionismo,
de aparecimento ex nihilo, de convicção na
ciência ou na astrologia, na obrigação moral
da Democracia ou de outro qualquer regime
político]. Para servirem de prova a uma relação
a priori, que submete os objectos, as séries e as
colecções.

9?

Haverá um novo valor patrimonial a
acrescentar a esta Tabela por efeito do impacto
do Desenvolvimento no Património a partir
dos anos 1970?

Conclusões
O resultado desta Investigação, e os dados obtidos, permitem as
seguintes conclusões provisórias:
i) «Os motivos pelos quais o património foi decidido» mostram que
não dependem estritamente da materialidade ou das propriedades físicas
dos [objectos, colecções ou museus] que ocorrem num determinado
momento ou época, mantendo-se activos como razões para decidir aquilo
que é património apesar dos materiais e da aparência formal mudarem.
ii) «Os motivos pelos quais o património foi decidido» mostram
que não dependem estritamente dos [usos, expografias, narrativas,
discursos, representações, mediações, serviços] que lhe foram sendo
dados nos vários contextos sociais, económicos ou políticos que se foram
sucedendo, mantendo-se activos como razões para decidir aquilo que é
património apesar desses contextos histórico-sociais mudarem.
iii) Da conjugação dos dois factos anteriores resulta, em termos
lógicos, a forte probabilidade de existir uma Estrutura do Valor
Patrimonial, transversal e independente quer da materialidade [objecto]
quer das épocas históricas [uso]. Essa inércia e permanência da Estrutura,
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expressa na repetição e regularidade dos motivos-razões que a constituem,
é a prova empírica da sua existência. A qual, provavelmente acompanha
muito de perto toda história humana desde a hominização à actualidade.
iv) O que obriga a uma mudança no modo de caracterizar o
percurso museal e a história do património, porquanto em cada época
histórica passa a coexistir, em simultâneo, património referente a essas
categorias de «motivos e razões» que constituem a estrutura do valor
patrimonial. Ora assim sendo, a caracterização de uma etapa do percurso
museal ou patrimonial deverá passar a ser feita obrigatoriamente por um
«perfil ou uma equação de preponderância do valor patrimonial», e não,
como usualmente, a partir da predominância de um tipo de património
excluindo a relação com os outros que na mesma época coexistem.
v) Obriga ainda a uma outra mudança no modo de caracterizar o
percurso museal e a história do património, porquanto desfaz o impasse
dual entre objecto e uso que predomina nas discussões sobre museologia
e património. Obrigando à consideração, na análise e discussão, de um
terceiro termo independente dos outros dois.
vi) Os resultados permitem abrir a investigação sobre quantos e
quais elementos constituíam a estrutura do valor patrimonial no início da
história humana; e sobre o modo como surgiram e se foram estabelecendo.
vii) No que se refere a uma consequência imediata para o
prosseguimento da pesquisa em museologia, este resultado permite
estabelecer uma linha de investigação com o objectivo de averiguar se os
seus elementos constitutivos se mantêm inalterados ou mudam por efeito
de uma «influência cultural». Por exemplo, no caso de se verificar que,
com o impacto do Desenvolvimento no património, foi acrescentado um
novo elemento, então, isso provaria que esses elementos foram sendo
acrescentados no decurso do tempo também devido a uma «influência
cultural», e não foram todos herdados de uma anterioridade a Homo, ou
de uma só vez. Ou seja, que não têm apenas uma proveniência biológica,
nem se explicam por um “instinto de coleccionar”, como referem LeroiGourhan, K. Pomian e outros. Se assim for, poder-se-á afirmar ainda,
que essa «estrutura do valor patrimonial» é um fenómeno criado por um
processo bio-socio-cultural. Ou doutro modo dito, que essa «estrutura
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do valor patrimonial» não começou já feita ou concluída, antes se foi
construindo à medida que as relações sociais e culturais, exigidas
pela adaptação da Vida Humana à Natureza, foram aumentando de
complexidade.

Discussão

Estrutura do Valor Patrimonial
O resultado desta investigação remete para várias consequências
impossíveis de esgotar neste Artigo. Cuja repercussão afecta o modo
tradicional de se conceber a museologia e o património, e abrem linhas
de pesquisa ainda por realizar. Todavia, a descoberta desta «estrutura do
valor patrimonial», independente da «materialidade» e da «narrativa»,
remete para a discussão de cinco questões-chave:
i) Como surgiu, e de onde veio esta estrutura do valor patrimonial?
ii) Quais os seus elementos constitutivos na actualidade, e de que
modo se processou essa constituição?
iii) Qual o papel que desempenha no “processo de musealização
ou patrimonização” (P.M. Cardoso, 2004), e no nascimento da ideia e da
preocupação humana pelo património e pela museologia?
iv) Qual a importância que desempenha no funcionamento da
Memória humana?
v) Os seus elementos constitutivos mantêm-se inalterados
ou mudam por efeito de uma influência cultural? É um fenómeno
estritamente biológico, ou bio-socio-cultural, sujeito por isso a uma
transmissão por aprendizagem?
Esta Discussão tem consequências e repercussão na Museologia:
No plano prático, remete para uma nova responsabilidade dos
museólogos na concepção e definição dos «projectos e programas
museológicos das infra-estruturas responsáveis pela gestão do
património», quaisquer que sejam os domínios da realidade a musealizar.
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E, para uma mudança no «método de caracterizar patrimonialmente
cada época histórica, e o próprio percurso museal», passando a ser
necessário utilizar uma «equação do valor patrimonial» e um «perfil do
valor patrimonial», de modo a ser possível captar todos os motivos da
«estrutura do valor patrimonial».
No plano teórico, para a possibilidade de parte desta «estrutura
do valor patrimonial» provir de uma evolução bio-social anterior a
Homo, permitindo à Museologia inserir-se no campo mais vasto e básico
da investigação dos processos de Memória (L. Squire, E. Kandel, 2002;
K. Bettayeb, 2003; P.M.Cardoso, 2004), consolidando-se como ramo
autónomo do saber e disciplina científica sobre o Património. Porque todos
os dados empíricos apontam para que seja uma «estrutura profunda do
comportamento humano directamente ligada às necessidades biológicas
da Memória e da Identidade», surgidas em consequência da estratégia de
adaptação eucariote, há mil e duzentos milhões de anos (G. Lecointre, H.
Le Guyader, 2001).
Será necessário uma investigação muito mais demorada e
aprofundada para sistematizar este resultado, e torná-lo aceite pela
comunidade museal (P.M. Cardoso, 2004a). Será necessário um trabalho
colectivo de muitos contributos dados ao longo de vários anos. E nesse
entretanto, se acontecer, haverá provavelmente resistências por motivos
não-científicos, e outros, que não têm a ver com o teste empírico.
E, para testar empiricamente a consistência desta «Estrutura do
Valor Patrimonial» não bastam os exemplos simples. Os que resistem à
transversalidade das épocas e dos contextos sócio-históricos; ou aqueles
que resistem á diversidade formal e à materialidade dos «objectos
patrimoniais». Torna-se necessário confrontá-la com um exercício
mais exigente e complexo. Que tome em consideração as alterações
e as transferências de valor patrimonial que ocorrem quer no eixo da
sincronia quer no da diacronia.
No que se refere à sincronia, referimo-nos às que ocorrem no
percurso da maturação individual, desde a primeira à última idade. As
crianças provavelmente pregnam mais os valores patrimoniais associados
à abdução ou á analogia formal. Mais tarde haverá uma deslocação para o
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envolvimento afectivo e emocional, para a sistematicidade, para as sériescolecções, até ao conhecimento; e, depois, para a predilecção por valores
patrimoniais associados à valoração da estética, à reflexão abstracta e
ao contacto com o futuro e o invisível. Ou seja, uma alteração e uma
transferência de valor patrimonial por efeito da idade e da experiência
do vivido.
No que se refere à diacronia, referimo-nos às alterações e
transferências que ocorrem no percurso colectivo de aquisições técnicas
e mentais das sociedades. O motivo ou a razão para a escolha do valor
patrimonial de um documento-objecto-monumento diferem em relação
à intencionalidade da autoria e da encomenda. No momento próximo da
sua criação/construção o valor patrimonial poderá ser atribuído por uma
razão ou motivo muito diferente daquele que lhe será atribuído mais tarde,
ou noutro contexto espaço-temporal. Por exemplo, os vitrais medievais
das catedrais de Chartres, de Canterbury ou de Colónia que foram
considerados património pelos conterrâneos de quem os fabricou pela
primeira vez por causa de um valor patrimonial que cumpria bem a função
de sinalizadores de uma identidade colectiva, ou da função religiosa de
“trazer a luz às trevas” como refere Gottfried Frenzel (Frenzel, 1996:48);
mas, mais tarde, desapossados desse envolvimento conjuntural, passam
a ser considerados património por representarem um modo humano
particular de produção do vidro. O mesmo ocorre com documentosmonumentos que mais tarde são classificados como património por
representarem um estilo artístico, uma etapa da arquitectura, uma marca
civilizacional. Por exemplo, o Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa, que
foi construído para ser um testemunho do agradecimento ao divino,
mas também de anúncio ao feito grandioso de um rei e de uma Nação, e
depois adquire um valor patrimonial por representar um momento com
significado na história da arte, designado por “estilo manuelino”. Outro
tipo de transferência do valor patrimonial ocorre, por exemplo, quando
a investigação por carbono 14 aos pólenes fossilizados da pequena
herbácea do Árctico de flor branca Dryas Octopetala transforma a mera
ocorrência botânica na marca demonstrativa do início da desglaciação e
do aumento da temperatura na Europa há 10.500 anos, adquirindo nesse
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momento um valor patrimonial de prova de um período paleoclimático
que toma de empréstimo até o seu nome, ficando a designar-se por
“episódio interglaciar de frio de Dryas” (Lézine, 2000:128). Ou, quando o
sítio de Messel na Alemanha foi declarado Património da Humanidade
pela UNESCO em 1995, não por ter sido o que foi até essa data, mas
por se ter percebido que era um dos melhores locais no Mundo para
estudar o Eoceno, e o aparecimento dos mamíferos. Ou, quando o
valor patrimonial de testemunho da «evidência da crusta terrestre» é
transferido das rochas de Agnasta Gneiss para as rochas metamórficas
de Nuvvuagittug na baía de Hudson no Canadá, por serem mais antigas
230 milhões de anos, e terem apresentado uma datação dos isótopos de
neodímio e samário de 3,8 a 4,23 mil milhões de anos, tornando-as a
partir de 2008 no património geológico mais antigo até ao momento
conhecido na Terra.
Estes exemplos provam que, quer o deslocamento diacrónico quer
o sincrónico, produz alterações e transferências no valor patrimonial, as
quais devem ser totalmente captadas pela Estrutura do Valor Patrimonial.
Mas provam também a importância dos resultados alcançados.
Porque permitem compreender que há uma coexistência dos valores
patrimoniais dentro de um mesmo «objecto ou uso», à qual não se pode
fugir. Seja em parte ou na totalidade, estejam já sedimentados na sua
história concreta ou em possibilidade futura, haja a preponderância
de um deles ou não, essa coexistência tem que ser considerada. O que
obriga doravante, como propusemos, à utilização de uma «equação ou
perfil do valor patrimonial» para serem correctamente classificados pela
Museologia.
Em suma, esta investigação permite afirmar - com os dados
disponíveis até ao momento - que são oito as «razões e motivos com base
nos quais os objectos ou os usos se transformaram ou foram classificados
como Património». A independência desses motivos-razões quer em
relação aos “objectos” quer aos “usos” remete para a existência de uma
Estrutura do Valor Patrimonial, que substitui o “instinto de coleccionar”
na teoria museológica.
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Casa Muss-amb-iki - A viagem como elemento catalisador
dum processo museológico

Pedro Pereira Leite1

Resumo
Este artigo faz um balanço da investigação do nosso projecto de
doutoramento: A construção dum processo museológico na cidade de
Moçambique. É constituído por 3pontos: As expedições no Cenário
Museal, A condição Humana e o Lugar do Outro e O Compromisso
museológico. O primeiro faz uma leitura crítica à proposta metodológica
de Cristina Bruno. O segundo ponto, relata o nosso confronto com o
objecto de investigação. É um confronto com o espaço, com as gentes
que o habitam e com as suas memórias. No terceiro ponto apresentamos
a chave metodológica que nos permitiu desconstruir as leituras
mnemónicas e avançar para uma proposta preliminar de construção
dum processo de museológico.
Palavras-Chave: Viagens Museológicas; Museus de Moçambique;
Processos Museológicos Investigação-Acção; Memória Pós-colonial.

1

Universidade Lusófona de Lisboa. Doutorando em Museologia.
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As expedições no Cenário Museal2
Em “As expedições no Cenário Museal3” Cristina Bruno propôsnos uma reflexão sobre o papel que a expedição desempenha da
construção de elos de sentido patrimonial, muitos deles valorizados
e preservados pelos museus, bibliotecas, arquivos e outras instituições
do saber, nos mais diversos contextos e territórios. “A idealização de
rotas, a preposição de percursos para esquadrinhar, investigar, explorar,
proteger, dominar, propiciando a realização de colectas de espécimes de
natureza, de artefactos e de outras expressões culturais, são acções que se
entrelaçam nas raízes do coleccionismo e na origem de muitos museus.
É impossível reflectir sobre os antecedentes das expedições sem abordar
algumas características que evidenciam a singularidade no cenário museal
e o seu comprometimento com a formação de acervos e colecções. (op.cit,
36). Coleccionar implica portanto uma operação de selecção de objectos
significativos, num dado tempo e conservados num dado espaço. Essa
operação constrói uma narrativa, um percurso, que é simultaneamente
condicionado por quem opera e pelo universo dos objectos possíveis de
coleccionar num determinado espaço.
Integrada na discussão da historicidade dos fenómenos
museológicos o estudos dos museus tem vindo, segundo Cristina Bruno,
nos últimos anos do século XX a ser orientados por três perspectivas.
2

Este ponto do artigo foi parcialmente utilizado na nossa intervenção

“Casa Muss-amb-iki : (esboço dum processo museológico para a Ilha de
Moçambique: efectuado no “Seminário de Investigação em Museologia dos
Países de Língua Portuguesa e Espanhola”, realizado em 13 de Outubro de 2009,
na Fundação Cupertino de Miranda, no Porto, numa organização da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto. Esse artigo mostrou os resultados da
“viagem” pelos museus de Lisboa em busca da herança africana.
3

Expedição São Paulo 450 anos: Museu da Cidade de são Paulo, São

Paulo 2004, pp. 36-47
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A primeira, mais técnica, orientada para a reflexão dos problemas
que envolvem o trabalho de preservação e conservação de colecções e
acervos, bem como de todas as actividade inscritas na cadeia operatória
dos procedimentos museográficos. A segunda, mais reflexiva inscrevese no âmbito da análise das razões dos processos museológicos e das
especificidades que as instituições museológicas desempenham no
contexto sócio cultural. A terceira e última perspectiva, que segundo
Bruno, complementa as duas anteriores, relaciona-se com o levantamento
histórico das origens das colecções e das especificidades institucionais.
Esta última abordagem permite uma operação holística do
facto museológico, integrando a herança patrimonial nas dinâmicas
socioculturais da comunidade. No âmbito desta última perspectiva
metodológica, afirma Cristina Bruno que se podem observar as
mentalidades que presidiram à constituição dos museus, a sua evolução
ao longo dos anos, e revelar os princípios que nortearam as instituições
museológicas, sobretudo os sentidos das escolhas patrimonialmente
relevantes em cada tempo. Através destas análises podemos identificar os
processos de ruptura epistemológica que os processos museológicos têm
vindo a sofrer. “São estudos que caracterizados pela busca de princípios
que norteiam as lógicas das instituições, que pontuam as estruturas de
longa duração relativas às funções sociais dos processos de musealização e,
também, que analisam as rupturas que vêm incentivando novos modelos
de musealização”. (ibidem).
Esta metodologia da análise da historicidade do fenómeno
museológico a partir da constituição de acervos permite uma visão crítica
dos mesmos abrindo um campo de possibilidades aos actuais museus
para que se constituam como centros de saber, de valorização territorial
e de atracção cultural. Essa postura permite considerar o museu como
um vector de desenvolvimento estratégico da comunidade. “ Considerase hoje, que estes lugares, para a “administração da memória” são por
um lado, fóruns para a negociação cultural e, por outro, podem ainda ser
considerados “a sede cerimonial do património onde se reproduz o regime
semiótico com que os grupos hegemónicos o organizam” (ibidem).
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Nesta última abordagem recorre a Nestor Garcia Canclini4 quando
este autor se interroga sobre a possibilidade da existência de museus
nacionais após a crise do nacionalismo. Mais à frente voltaremos a este
ponto.
A visão destes estudos, conforme salienta Cristina Bruno, permite
revelar a importância das expedições, das viagens e das missões, como
“razões impulsionadoras da formação de instituições museológicas”
(op.cit 37). A autora faz um bosquejo da história da formação de
várias das colecções museológicas que tiveram origem em expedições.
O interesse destas colecções é semiófero5.. “Pode-se afirmar que os
fenómenos museológicos são o resultado do entrelaçamento entre os
indicadores de memória transformados em bens patrimoniais e a sociedade
contemporânea permeada, como em outros períodos, pela necessidade de
dominar, rememorar, comemorar e deixar as suas marcas.” (op.cit, 37)
E prossegue “É consenso que um museu, qualquer que seja, deve
responder a uma questão fundamental: o que é a condição humana? 6
4

CANCLINI, Nestor, Garcia, (2008), Culturas Híbridas – Estratégias

para entrar e sair da modernidade, São Paulo, ed. SUP, p 169
5

Semiófero significado literal Alferes, Porta-Bandeira. Significado

implícito mnemónico. Objectos sem utilidade prática mas com significado
simbólico. (Ver Enciclopédia Enaudi, nº 1, Memória-História, Lisboa, INCM,
1997,
6

Pergunta feita por Neil Postman, na XV Conferência Internacional

dos Museus, Haia, 1989. Esté é também o título da obra de André Malraux,
(1933) ,La Condition Humaine, Paris, edição Portuguesa Lisboa, Livros do
Brasil, (1964),onde o autor exprime uma visão sobre a acção do homem e do
seu destino. Uma humanidade confrontada com a solidão e com a morte, que
no encontro com a fraternidade, o sacrifício, a esperança e o amor lhe permite
recriar uma nova visão da sua própria humanidade. No fundo o autor retrata a
experiencia do confronto do indivíduo com o outro, operação que lhe permite
reconstruir-se a sim mesmo. O museu torna-se assim o local onde cada um se
reencontra consigo mesmo na totalidade que transporta. Cada museu deverá,
mais do que ser uma galeria de objectos, ser um espaço de interrogação sobre o
sentido do ser, do estar e do fazer
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As respostas a esta questão têm moldado instituições com diferentes perfis,
mas sempre ancoradas nas potencialidades dos acervos identificados,
organizados e protegidos. É fundamental entender quais são as estratégias
utilizadas pela sociedade para a constituição das suas colecções, como
os cidadãos seleccionaram os seus referenciais patrimoniais, quais são
as principais atitudes que têm impulsionado a colecta e a guarda de
indicadores de memória, entre muitas outras inquietações” (ibidem).
A viagem, como busca duma resposta para esta inquietação
genética torna-se uma das formas privilegiadas de constituição de
colecções museológicas ao longo dos séculos. “As rotas, os roteiros e os
percursos, concebidos, realizados em nome das mais diferentes razões, têm
justificado a origem de grandes contingentes de património musealizado. “
(ibidem).
Foram as viagens que permitiram multiplicar os acervos e os
ressignificados das exposições. Foram as viagens que permitiram
a multiplicação dos saberes. Foram também elas que permitiram
compreender a importância do respeito pelo outro, pelos seus objectos
e pela sua cultura. É a partir do reconhecimento da cultura do outro que
se criaram normas de conduta e de protecção do património cultural;
(que inclui questões como diversidade cultural, a polaridade erudito/
popular, a tensão entre a tradição e a inovação, o uso de recursos naturais,
os símbolos nacionais). Esse reconhecimento levou à constituição
de convenções internacionais e recomendações para a conservação e
preservação de patrimónios da humanidade.
A viagem foi no passado o processo de eleição da constituição da
maioria dos museus. Na actualidade a expedição museológica obedece a
códigos de ética que implica uma negociação entre os actores. O que se
busca é uma partilha de saberes e conhecimentos com os distintos sectores
da sociedade. Já não se trata duma actividade simplesmente recolectora,
duma “troca desigual” mas sim duma actividade de conhecimento e de
produção de ciência que deve implicar uma troca de saberes.
A viagem museológica é hoje essencialmente uma troca de
conhecimento e saberes e de experiencias. Se retiramos conhecimento
da comunidade, devemos reflectir o que é que devolvemos em troca à
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comunidade. Esse é o “compromisso museológico” que mais à frente
abordaremos. É por isso que ”A articulação essencial às expedições deve
respeitar acordos e normas internacionais. A articulação, essencial às
expedições, entre as intenções, olhares e registos, ocorre a partir de outros
princípios. A lucidez e a reflexividade são assumidas a priori, na perspectiva
de encontro potenciado nos percursos.” (op.cit, 45-46)
Como metodologia de trabalho museológico a viagem é também
uma forma de externalizar os museus e do os inscrever no âmbito da
inovação organizacional. “O acumulo de acervos deu lugar ao respeito
à praticas culturais, as referencias patrimoniais têm, gradativamente,
ocupado o espaço das colecções exaustivas, e as acções de extroversão têm
procurado os caminhos da inclusão social. Hoje as expedições percorrem
as suas rotas conscientes da necessidade do diálogo e do refinamento de
atitudes nas trocas culturais” (opcit, 46).
Finalmente a viagem inserindo-se num contexto de metodologia
museológica clássica representa também uma atitude de inovação
metodológica. “As intenções das rotas têm sido profundamente alteradas
e o registo do que é visto contam hoje com infinitos recursos tecnológicos. É
preciso refinar o olhar, treina-lo para estar apto a descobrir a reentrância
da cicatriz, perceber as inflexões, descobrir o relevo na inscrição, para
encontrar aquilo que singulariza e identifica” (op cit, p 46).

A condição humana e o olhar do Outro
Descobrir o singular da Ilha como memória holística é o ponto
de partida para a construção do projecto museológico “Casa Muss-ambiki”.O local é a cidade-ilha de onde deriva o nome do País, feita capital
pelo Marquês de Pombal em 1752 (até 1893 quando perde esse atributo
a favor daquela que é hoje Maputo). Uma identidade construída por
muitas cicatrizes onde o tempo e o mundo se pressentem com especial
intensidade, razão que levou à classificação da Cidade como património
da humanidade na 15ª. Sessão do Comité do Património Mundial,
realizada na cidade tunisina de Cartago, entre 9 e 13 de Dezembro de
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1991. Essa classificação, feita a pedido do Estado de Moçambique7, foi
aceite com base em dois critérios: O critério IV e VI8
De acordo com os critérios em vigor em 1991, o ponto IV afirmava:
“be an outstanding example of type of building or an architectural ensemble
which illustrates a significant stage of history”. Por seu turno o critério VI
correspondia a “be directly or tangibly associated with events or with ideas
or beliefs of outstanding universal significance (the Committee considers
that the criterion should justify inclusions in the List only in exceptional
circumstances or in conjunction with others criteria)”.
O processo apresentado justificou o critério IV como “ The town
and the fortifications on the Island of Mocambique, and the smaller island
of St. Laurent, are an outstanding example of an architecture in which local
traditions, Portuguese influences and, to a somewhat lesser extent, Indian
and Arab influences are all interwoven” Por sua vez a justificação para o
crtério VI foi o seguinte. “The Island of Mocambique bears important
witness to the establishment and development of the Portuguese maritime
routes between Western Europe and the Indian sub-continent and and
thence all of Asia”.9
Essa classificação permitiu uma atenção particular do mundo a
este espaço. Assumia-se que ele representava o resultado de um processo
importante na história da humanidade. Um ponto de encontro em África
entre a Europa o Oriente. Assumia-se como um caso singular.
O nosso encontro com o espaço deu-se numa viagem de lazer
em 2006. A Ilha de Moçambique não era um local completamente
desconhecido para nós.

7

As candidaturas são efectuadas pelos Estados Membros.

8

A Convenção para a Protecção da Herança Cultural e Natural Mundial,

foi assinada em 16 de Novembro de 1971 e foi adoptada na 17a Assembleia Geral
da Unesco, realizada em Paris, entre 17 e 21 de Novembro de 1972.
9

Recomendação do ICOMOS em 1 de Outubro de 1990, relativa ao sítio

599 da World Heritage List
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Havíamos visto exposições sobre a ilha10 e tínhamos lido várias
referências ao local na abundante literatura sobre a Ilha de Moçambique.
A primeira visita a um sítio desperta sempre emoções. E essas emoções
tornaram-se rapidamente em interrogações que nos foram inquietando.
As questões eram as seguintes: O espaço e as gentes apresentavam-se como
qualquer coisa de único. Isto em si não é relevante porque todos os sítios
são à sua maneira únicos. Pela experiencia todos sabemos que há locais,
seja pela sua beleza, seja pela sua vivência, seja pala sua formatação que
nos fornecem especiais emoções. Este é sem dúvida um desses espaços. Há
qualquer coisa nestes sítios que nos transportam para ma totalidade que
representa o Mundo. Foi a busca desses significados que nos motivou na
hora da escolha do projecto.
As primeiras observações revelavam um da diferença na
formatação do espaço e uma diversidade de gentes que o habitavam. O
Espaço era constituído por duas cidades, uma de pedra e cal e outra de
Makuti11. As gentes que a povoam são numa observação despreocupada
– diferentes: Na rua cruzavam-se africanos, indianos, mulatos, brancos.
As roupas e os costumes exuberantes nas cores e nas formas, com os
trajes africanos, muçulmanos e europeus a misturarem-se numa sinfonia
de cores e formas. Mesquitas, Igrejas e um templo Hindu lado a lado com
castelos-fortalezas. Sabores orientais misturados com sabores africanos e
europeus. Depois, os textos, que falavam de local de Encontro de Culturas.
De Espaço Multicultural.…
10

Nos anos oitenta a Fundação Gulbenkian em Lisboa havia organizado

uma exposição sobre a Ilha de Moçambique veja-se FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN (1983) ILHA DE Moçambique em perigo de desaparecimento,
Lisboa, Catálogo da Exposição Também, na década de noventa, os trabalhos
da Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses
havia efectuado uma exposição onde incluía o caso da Ilha de Moçambique.
Veja-se sobre este assunto, Henriques, (1998)
11

Makuti é uma palavra macua para colmo. A cidade Makuti é a cidade

de colmo e matoque (adobe), o espaço africano que se opunha ao espaço
europeizado, construído em pedra.
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Entre os textos, as vivências e as imagens este era um espaço
vivo e vivido por muita gente. Vivido de muitas e diversas formas. Uns
viviam em ruínas de casas, outros em “casas-palácios”conservadas com
processos tecnológicos arcaicos. Uns viviam em casas de colmo, outros
em casa de telhado de zinco ou lusalite. O pão carcaça vendia-se na rua
misturado com cocos e com mangas. Uns comiam matapa, outros caris
e ainda outras batatas fritas. Uns respeitavam o Ramadão enquanto o
vizinho abandonou o jejum. Muitos jejuam porque o dia-a-dia é muito
difícil numa cidade-ilha que vive da pesca e do turismo. Uns dormem na
rua, outros em quitandas nas aloteias branca de cal. Uns andam descalços
enquanto outros usam chinelos e muito poucos sapatos. Como que se o
mundo todo estivesse num só local. Muito próximo.
Mas para além do que se observa e sentia persistia como uma
interrogação de fundo. Qual é o espírito do local? Onde é que estão as
suas memórias? Porque é que este local tem tantas cicatrizes? Onde é que
está o seu olhar museológico?
A cidade é por definição um espaço multicultural, nesta cidade, há
uma evidencia no cruzamento das culturas, quase como que essa fosse
a sua razão de ser. Não é vulgar um cruzamento tão acentuado entre
africanidade, europeicidade e indianicidade. Isto é claro que estávamos a
utilizar um sistema de categorias marcado pela busca da pertença a uma
unidade. Mas será que essas unidades existem efectivamente, ou esta é
uma característica diferenciadora desta comunidade. E se invertêssemos
o processo de pesquisa. Em vez de procuramos as raízes de cada uma das
culturas, assumíssemos a cidade-ilha como uma cultura.
É claro que pela abordagem das categorias das unidades culturais
a História explicava muitas coisas. O comércio foi obviamente a razão
da construção da cidade de pedra. As funções comerciais, de porta de
entrada no espaço continental, explicavam a necessidade de grandes
armazéns. Casas-armazens, Em baixo as mercadorias, no primeiro andar
a residência. Em algumas delas ainda são visíveis os pátios, as cisternas
da água. Claro que como porta de entrada era também porta de saída
das mercadorias produzidas. Durante centenas de anos as mercadorias
comerciadas incluíam o ignóbil tráfico negreiro. Cento e cinquenta anos
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de especialização produtiva que permitiu a construção da cidade. Do
lado da cidade Makuti, a ocupação é posterior. Findo o tráfico negreiro e
perante o fim das ordens religiosas, a quem essa metade da ilha pertencia,
a população do continente aproxima-se da cidade. Habita-a. Primeiro
segregadamente, depois de pleno direito conquistado que foi a tão
desejada independência. A guerra, o fim das funções administrativas, os
refugiados explicam bastantes coisas. Mas 20 anos depois da classificação
patrimonial parece que pouco ainda foi feito e a imagem geral ainda é
a de uma cidade ferida, uma cidade ainda dual onde ainda falta criar
muitas das condições básicas. É certo que muito foi também feito e a
cidade ainda é expectante da sua nova especialização produtiva, com
base no tão desejado “Turismo”, que actualmente parece ser solução para
tantos espaços.
Mas se em vez de olharmos pela dinâmica do passado olhássemos
pelo presente. Se olhássemos pelo seu panorama museológico. Na ilha
existem três museus: O Palácio de são Paulo, dito de Artes Decorativas,
O Museu da Marinha, e o Museu de Arte Sacra. Na verdade são 4 núcleos
expositivos, geridos pela mesma entidade pública “Os museus da Ilha”.
O primeiro museu a abrir12 foi o de Arte Sacra em 1969. Este
núcleo instalou-se nas dependências do antigo Hospital da Misericórdia,
na igreja do mesmo nome e reuniu peças de ourivesaria em prata,
escultura em madeira, mobiliário, pintura e várias peças sacerdotais. Este
museu contou com o ápio da Fundação Calouste Gulbenkian que apoio
o restauro de peças de culto recolhidas nas igrejas de ilha. Entretanto a
Comissão dos Monumentos e Relíquias Históricas, instituição colonial
responsável pelo património efectuava obras do Palácio de São Paulo,
antiga residência dos governadores, para instalação de um museu. Nele
12

Há notícias da existência, em 1889, da instalação de um museu

na Fortaleza de São Sebastião, constituído por peças de artilharia, bandeiras,
tambores e bastões pertencentes às autoridades locais. Este museu manteve-se
até aos anos 50. Nessa data a fortaleza teve grandes obras de beneficiação. Parte
deste espólio foi mais tarde integrado no Museu de Marinha. Veja-se COSTA,
Alda (2002), “Os museus da Ilha de Moçambique e os tesouros que encerram”, In
Revista Indico,nº , pp 40-44, Maputo
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foram usadas peças de mobiliário indo-português. “Uma vez que pouco
mobiliário restara da antiga residência faustosa de estilo oriental que o
Palácio parece ter sido, a Comissão reuniu “mobiliário que foi comprado
partido, na ilha e continente fronteiro e até em Lourenço Marques e
restaurado na capital e integrar o Palácio dos Capitães Generais na sua
época dourada dos séculos XVIII e XIX”.13. O museu abrirá ao público em
1971.
Finalmente em 1972 abriu o Museu da Marinha, constituída por
peças de artilharia naval, âncoras, instrumentos náuticos, réplicas de
embarcações locais e miniaturas de embarcações à escala, num processo
apoiado pela instituição homóloga de Lisboa. É neste museu que em
2009 é instalada a “2ª fase” do museu da marinha, constituída por um
núcleo de peças de cerâmicas chinesas, moedas e outros instrumentos,
recolhidas pela empresa Arqueonautas, que desde 2002 exploram a área
fronteira da ilha.
O que é estes museus nos dizem sobre esta ilha? Que herança é
esta? Para além do indiscutível valor das peças, que aliás ainda estão
parcialmente estudadas, estes núcleos falam-nos essencialmente do
domínio da ilha pelos portugueses. São museus com os objectos encerrados
nas vitrinas, com a circulação condicionada pelo ritmo dos guias. São
museus gerados noutros tempos com um conceito ultrapassado, com
uma organização expositiva clássica, com uma linguagem expográfica
relativamente empobrecida num espaço expografico limitado14. Nestes
museus não encontramos a memória do que foi a ilha.

13

COSTA, Alda (1994)“Património Oriental em Moçambique:

Património a Conhecer e a Construir.” In Actas IV Encontro de Museus da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Macau, 28 de Fevereiro -3 de
Março de 1994, p.38
14

Neste artigo não é nosso objectivo desenvolver detalhadamente uma

análise dos museus. Isso será efectuado noutro momento
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Das suas dinâmicas15. Do que as pessoas sentem. As pessoas da
Ilha não frequentam o museu. Nele não encontram o seu património
nem as suas memórias. Mas não deixa de ser significativa a existência
destes espaços museológicos na ilha. Mais uma singularidade.
Neste contexto, partindo do presente onde é que o olhar
museológico se deverá focalizar. A museologia, enquanto ciência de
acção, implicada com a inclusão social o que é que pode hoje trocar com
este espaço. Com verificamos as abordagens da ilha podem ser múltiplas.
Mas o que nos interessa como museólogo é inscrever as trocas no âmbito
dos elementos mnemónicos da comunidade, para a partir deles favorecer
a criação acções de inclusão e de serviços à comunidade. É essa a função
que procuramos. E aqui a grande questão com que nos defrontamos. A
necessidade de um novo museu construído a partir da memória vivida
pelos habitantes da ilha.
E esta foi o objectivo da nossa viagem. Identificar as memórias
da comunidade para a partir delas construir um processo museológico.
Viajamos e interrogamos local. Onde é que está a sua memória. Onde está
a sua identidade? Identidade é aquilo que torna parte de um conjunto.
Inclui e ao mesmo tempo exclui. Inclui o que é e exclui o que não é. Tal
como a memória que selecciona o que valor de rememoração e esquece o
que não tem valor, ou sendo um valor negativo olvida.
15

Por exemplo, não existe uma única referência a questão do comércio

de escravos. Na ilha, existe um Jardim da Memória, inaugurado em 2007 com
apoio da embaixada de França. Tão pouco este museu reflecte sua a herança
africana. Há, segundo sabemos, uma sala de ourivesaria, em tempos uma
arte muito desenvolvida pelos artesões da ilha. Todavia essa sala encontra-se
encerrada. A única presença do negro que encontramos foi numa tapeçaria com
base no tema da ilha dos amores de Luís de Camões. A temática camoniana é
um património presente na ilha. Em 1969, a propósito da comemoração dos 400
anos da passagem do peta pela lha, os portugueses desenvolveram um conjunto
de eventos, que passou pela inauguração da duas estátuas, a referenciação da
casa onde o poeta terá vivido. A presença do negro na tapeçaria demonstra a
intencionalidade de identificar a Ilha de Moçambique com a Ilha dos Amores, a
ilha mítica do Poeta.
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Neste sentido, memória é um campo de valores, de significados
sociais relevantes susceptíveis de mobilizar ou alocar uma acção. De se
transformar em comportamentos sociais. A memória pode incorporar
os processos identitários e reformula-los incorporando novos conjuntos.
Assim sendo a memória é um conceito operativo e a identidade um
processo de inclusão/exclusão social. Como conceito operativo a memória
incorpora valores antinómicos, e pode ser analisada pela ciência social.
Se utilizarmos a metáfora da Casa16, que exprime o que é incluído
num conjunto identidade pode ser comparada à ideia da casa O conceito
de casa implica uma delimitação no espaço: o interior e o exterior. O
interior, ordenado, conhecido. O exterior ignoto, cheio de perigos.
Esta antinomia gera um campo de alteridade entre o que inclui e o que
exclui. O que se inclui está mapeado, referenciado, dominado. Há um
domínio de um canal de comunicação com códigos partilhados, ainda
que no seu interior estes possam ser manipulados de forma diferenciada
em função das relações de poder. Os que partilham a casa partilham os
mesmos códigos. As casas por sua vez podem agrupar-se em cidades,
onde igualmente os mesmos códigos são partilhados. No entanto, como
sabemos, nem todas as casas são iguais, nem todas as áreas das cidades
partilham das mesmas identidades. Os habitantes das cidades, à medida
que dominam os espaços, aprendem também a dominar os sítios que lhe
são favoráveis e os que não são. Há em todos estes espaços códigos que
são comuns e códigos diferentes.
O Museu tradicionalmente é uma casa. Ainda que hoje possamos
desmaterializar os conteúdos nos espaços físicos, seja considerando uma
área como museu, ou simplesmente criando museus virtuais, há em
comum a todos eles a condição de inclusão de memórias identitárias. Ou
seja o museu é espaço de valores de referência para um dado conjunto
social que habita num determinado espaço. Ora se o espaço duma
comunidade (duma casa ou duma cidade) pode ser mapeado, tínhamos
que mapear igualmente as memórias (do ou dos grupos) dos espaços.
16

A metáfora Casa é escolhida porque esse conceito faz parte constituinte

do processo museológico “Casa Muss-amb-iki”
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Estava claro que o diagnóstico museológico não é identificar a
memória dum indivíduo, mas sim a memória partilhada. A parte de
memória dos individuos que é vivida pelo conjunto.
Neste ponto do nosso trabalho, quando começamos a interrogar
os habitantes da ilha em busca das suas memória o nosso trabalho
ganhou complexidade. Queríamos recensear as memórias destes
habitantes: Na sua diversidade. E aqui os conceitos operativos clássicos
não funcionavam. Quando entramos no terreno, quando começamos a
falar com as pessoas, os discursos estavam já previamente preparados.
Através deles apenas entrava no interior das ideias dominantes.Os nossos
interluctores, lideres locais, não alocavam memórias mas sim intenções
ancorados em memórias.
A cidade-ilha debate-se hoje com um profundo dilema. A cidade
surge a partir da sua tripla função militar, comercial e religiosa. A partir de
1756 adiciona funções administrativas. A função administrativa instalase sobre os espaços religiosos (a companhia de Jesus é expulsa) e torna-se
capital da Província colónia, deixando de depender do vice-reinado de
Goa. A renda do comércio vai ser o que permite pagar a administração
do Estado pombalino. O comércio de escravos será a partir daí o sinal da
prosperidade da colónia. A renda do governo vem da taxação do comércio
que se concentra aí. Comercializa-se do interior ouro, marfim e escravos.
Troca-se por missangas e outros objectos de adorno. Por vicissitudes
várias que não alocamos para aqui, a cidade ilha torna-se a capital da
escravatura, para as Américas, para as Índias e para as Ilhas do Índico.
Com a interdição do tráfego negreiro, na segunda metade do século, a
crise sobrevém. Os circuitos comerciais deslocalizam-se. A capital da
província, em 1893, é também transferida para Sul, para perto das zonas
de colonização efectiva (no Transval por onde saia o ouro). Finalmente
na década de sessenta a construção do Porto de Nacala, a Norte, retira as
funções portuárias ao que acresce a transferência da capital provincial
para a nova cidade de Nampula. É o fim deste modelo que, ainda no
tempo colonial, determina a criação duma nova especialização territorial:
O turismo.
O Turismo, então em grande crescimento em todo o mundo,
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surgia como uma oportunidade para a manutenção do espaço. A guerra
colonial, iniciada em 1964 no Norte no entanto não permitiu um grande
desenvolvimento desses serviços. Aproveitou-se a ilha como o num espaço
de lazer para militares, servindo o forte de São Sebastião como hotelcaserna. Com o fim dessa guerra colonial e a independência do país deuse a debandada dos colonos. Sobreveio uma guerra civil e a cidade-ilha
enche-se de refugiados na sua própria terra. No plano da economia os dez
anos de socialismo (1975-1984) e dez anos de recomposição da economia
de mercado (1984-1994) pouco alteraram na situação da ilha. Pouco
mas deram-se alguns passos. As possibilidades de compra de imóveis,
juntamente com uma estratégia deliberada de favorecer o crescimento
duma “burguesia nacional” favoreceram o surgimento dos primeiros
sinais da recomposição da especialização produtiva. A classificação da
UNESCO da cidade-ilha como Património da Humanidade é um passo
desta estratégia de recuperação da especialização produtiva.
A recomposição do tecido produtivo porém tarda. A cidadeilha acolhera milhares de refugiados que passaram a ocupar os espaços
urbanos. A cidade-ilha africaniza-se. Muitos dos refugiados não
dispunham de utensilagem de uso de construções urbanas. A madeira
por exemplo era usada como combustível. Sem manutenção a ruína
instalara-se nas casa da cidade de pedra. Em 1991 era preciso recuperar
o edificado e o tecido social, tal como a UNESCO a classificara. Era
uma porta aberta para o novo modelo, um importante reconhecimento
da sua especificidade. Mas a UNESCO não era directamente doadora.
Sucederam-se os estudos. Equipas de peritos propunham “acções
imediatas”, seleccionavam edificado a recuperar e profissões a apoiar.
São muitos os relatórios, mas as acções são mais lentas. Todos eles são
escritos por consultores competentes, com análises competentes. As suas
conclusões são pertinentes e as acções propostas são razoáveis. Mas o
que é visível é ainda relativamente incipiente. A reabilitação tem sido
feita essencialmente por entidades privadas apostadas que estão no
desenvolvimento de equipamentos turísticos. Essencialmente “Guesthouses”, restauração e lojas, e pequenos serviços ao turista, e segundas
residências. A população local pouco tem beneficiado com o facto de
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viverem num sitio “Património da Humanidade”, embora ironicamente
poucos sejam os locais que tão bem representam essa nossa humanidade.
Em suma a cidade-ilha defronta-se com uma tensão em relação
ao seu futuro, que sinteticamente poderíamos resumir entre a escolha
de um modelo de desenvolvimento turístico como sector chave do
desenvolvimento social, ou um modelo de desenvolvimento social
apoiado pelo turismo. Não é este o nosso campo de análise. Interessa-nos
reconhece-lo para problematizar o nosso processo museológico. E como
sabemos não existe uma museologia neutra, fora do tempo e do espaço e
sem considerar as relações de força em jogo.
A casa como espaço de memórias é também um espaço de
esquecimento. As escolhas no processo de reconhecimento mnemónico,
no seu diagnóstico, implicam a consciência do que vai ser alocado. O que
vai ser alocado é o que portador de valor social, reconhecido como tal
pela comunidade. A questão passa também por identificar os processos
de participação na identificação da memória dessa comunidade.
Quando se abandona a aldeia e se passa a viver na cidade, face à
multiplicação dos canais de referenciação as relações complexificam-se.
Há vários mapas a referenciar. Há vários espaços e vários tempos que
convivem. A cidade, como espaço de modernidade opera uma ruptura
com o espaço e o tempo tradicional da aldeia. A ruptura é um processo
necessário à inclusão das novas referências que se sobrepõem às préexistentes. A ilha é, formalmente uma cidade. A sua cultura é também
urbana. Nela encontramos vários os processos de diálogo entre a tradição
e a modernidade, entre o passado e o presente, entre o ser e o estar.
Encontramos múltiplos canais que fazem desta nossa casa um objecto
holístico.
A memória já existe. Já está a ser mobilizada. Como é que nós
a operamos e como é que a partir desse reconhecimento podemos
construir o nosso compromisso museológico. Como é que identificamos
a condição humana em busca dos elementos de valor.
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O compromisso museológico
Constituindo a memória um campo de valores, cada grupo dispõe
dum um conjunto de referências que o situam em relação ao mundo.
Cada grupo mobiliza as suas referências para uma dada representação
social que exprime uma negociação permanente com o outro. A partilha
do código dominante, o seu sistema de valores, é um processo que
exclui a participação de outros códigos. Quem domina a ferramenta da
língua dispõe de mais instrumentos de acção social. Quem ultrapassa
com sucesso as várias etapas do processo educativo dispõe de vantagens
competitivas. Tal como quem frequenta certos círculos sociais dispõe de
mais capacidade de persuasão. A pertença ao grupo implica igualmente o
conhecimento e o domínio da memória desse grupo. Consequentemente
a rejeição de outras. Mas a inovação social não é construída na tradição
mas sim na capacidade de reelaboração dos códigos. Da capacidade de
cada grupo fazer incluir os códigos do outro no seu próprio código. As
memórias estão portanto em constante reelaboração.
A memória é dinâmica e o seu campo de valor está constantemente
a ser acrescentado. A tensão entre a tradição e a modernidade é criada
pela consciencialização na necessidade de criar um processo de inclusão
que represente toda a comunidade.
A consciência da inclusão hibridizante permite negociar os campos
de tensão. Toma dos dois lados, aproveitando as características de ambos
que melhor se adapta ao ambiente. A não consciência do processo de
hibridização, a recusa do reconhecimento do outro gera a ausência de
processos de diálogo. Sem diálogo gera-se a ruptura. A resolução desse
conflito tem consequências para o espaço. Se o que acontece num
determinado espaço não é reconhecido como elementos de valor por
uma parte dos seus habitantes, esse espaço é ignorado. A tensão que
permanece transfere-se para outros campos.
Os museus como espaços de tradição são portanto representações
duma memória estática, uma expressão dum poder cristalizado num
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determinado tempo. Essa é a imagem dos museus da ilha. Imagens dum
não tempo. Dum tempo que afinal nunca existiu, porque foi inventado
para representar uma ideia, na época dominante.
O processo museológico enquanto campo de negociação das
tensões da comunidade tem que ser dinâmico e inclusivo. O que está
excluído não participa do processo de conhecimento. Se não participa do
processo de conhecimento, se a sua memória não é reconhecida não pode
ser mobilizada. Sem a memória de todos não pode criar-se integração.
Sem criar um canal de comunicação para as memórias não se pode
reconhecer as autonomias identitárias. Por isso, um museu de ideias, sem
um compromisso com a comunidade não exprime uma função social.
Por exemplo os ritos, de passagem de ano, de iniciação apresentamse como espaços de continuidade entre o arcaico e o moderno. Entre
essa a tradição e a nossa modernidade podem-se construir campos de
exclusão ou pode-se gerar campos de inclusão. Tal como a escola, sem
reconhecer as identidades não favorece a inclusão.
A casa como refúgio original permanece como metáfora. A cidade
é um conjunto de casas, na maioria dos casos sobrepostas e de funções
complexas. Os indivíduos e os grupos movimentam-se entre elas com
ritmos e ritos. Mas os excluídos não tem espaços nem tempos. Podem
ser ignorados, escorraçados ou mesmo expulsos. São os lugares não
habitados das cidades.
A casa do museu, espaço onde se guardam as memórias do
tempo dessa cidade, são tributárias dum valor social. A geração deste
valor é multivariado. Tem que ser gerado pela participação dos vários
elementos. No caso da “Casa Muss-amb-ike” o multivariedade implica
o reconhecimento das várias memórias como elemento constituinte do
seu futuro. Esse reconhecimento representa o nosso compromisso. Um
compromisso duplo, de nos relacionarmos com a ciência museológica e
com a comunidade acrescentando-lhe uma função social.
Durante muito tempo o museu carregou objectos do mundo
exterior para o interior dos museus. Observava-os analisava-os, expunhaos e conservava-os em função do valor atribuído para o conhecimento do
mundo exterior, ou mesmo como um espelho de si mesmo. Desse mesmo
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mundo que representava. Um mundo de ordem conhecida, em que cada
peça preenche um espaço duma memória que conserva significados.
Esta nossa viagem constitui uma experiencia sensorial que
identificou uma situação. Ao olhar sobre o outro, ao tentar criar processos
de reconhecimento das identidades dos outros, um exercício feito a partir
da confrontação entre o que nos é familiar e o que não conhecemos.
O que concluímos foi que esse caminho é longo e necessitava duma
construção de instrumentos de análise que nos permitissem identificar o
camps mnemónicos desta comunidade. Um reconhecimento ajustado a
sua especificidade e diversidade.17.
O processo de apropriação do outro leva-nos à construção
da sua inteligibilidade pela sua integração nas nossas categorias de
conhecimento. Entre o que nos apropriamos, seja como objecto material,
seja como conhecimento, como ideias ou produção de sentidos, leva-nos à
classificação e a ordenação desse novo mundo. Uma operação que amplia
os nossos mapas de referenciação da diferença, e através deles permitenos a sua apropriação e a ampliação da nossa capacidade de leitura das
relações e tensões na vida social. Mas como essa apropriação constitui
sempre uma relação, o nosso conhecimento também é partilhado com
aqueles com quem contactamos. Também eles se reconstroem a si
próprios.
É essa partilha que dá sentido à implicação, ao engajamento
nos processos. A motivação é esse compromisso de estarmos juntos e
dispostos e a caminhar juntos. Sem um compromisso com os outros
não é possível a museologia de acção. Sem esta compreensão de que
todos somos necessários não podemos assumir a nossa condição de
museólogos.

17

Durante esta viagem procuramos testar vários instrumentos

metodológicos de análise. Apenas tivemos possibilidade de testar algumas
hipóteses, que durante os próximos meses iremos desenvolver e validar
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Dos Museus do Vaticano aos Parques de Museus

Madalena Braz Teixeira

Resumo
A presente comunicação trata da análise conceptual de sete
realidades museais que me pareceram constituir exemplos históricos
susceptíveis de trazer contributos para o entendimento do Parque
de Museus do Lumiar. Assim, dá-se início a esta apresentação com a
descrição de casos bem conhecidos de entidades que se constituíram
como complexos aglutinadores de instituições museológicas plurais
situadas numa unidade territorial comum.
Por último atende-se ao caso lisboeta, tendo em conta a intenção
inicial e a realidade hoje existente, procura ainda fazer-se um exercício
exploratório sobre o conceito de complexos museológicos.
Palavras-chave: complexos museológicos; ilha de museus; parque de
museus.

Complexo Museológico do Vaticano
1.A opção recaiu, em primeiro lugar, sobre um conjunto de tutela
religiosa, os Museus do Vaticano, de raiz renascentista, devidos ao Papa
Júlio II contemporâneo de Miguel Ângelo que em 1506 deu início ao
que veio a ser designado como Museu Pio Clementino. Muito embora
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a estruturação da sua unicidade se tenha desenvolvido a partir de 1774,
ou seja, em data posterior aos Museus Universitários de Coimbra, a sua
específica identificação com a Igreja, enquanto sede da mais vasta crença
a nível universal, confere-lhe predicados matriciais de valores estéticos
ocidentais.
1.Deve-se aos Papas do Renascimento, nomeadamente a Júlio II, a
recolecção de obras de arte da antiguidade na senda das origens romanas
da própria cidade de Roma. Ali permaneciam visíveis e à “flor da terra”,
diversos vestígios da Idade Clássica, nomeadamente o imenso Coliseu
que enfatizava essa glória passada, dando alma e corpo ao próprio
movimento renascentista e, logo de seguida, ao maneirismo e ao barroco
cujos primórdios se encontram nas colunas torças da capela-mor de S.
Pedro.
A imensa e inigualável Capela Sistina, encomenda de Júlio II a
Miguel Ângelo, acabou por resultar na reafirmação da cristandade, não só
no domínio da crença, mas na reanimação de uma nova mensagem ditada
por uma estética religada às origens e, consequentemente, com créditos
de maior pureza, exaltação e autenticidade. A evangelização visual fez-se
também através das obras de arte que foram sendo encomendadas aos
mais diversos artistas, pintores, escultores, desenhadores e gravadores
que foram, sem dúvida, os grandes missionários e intérpretes dos textos
bíblicos. Não admira pois que os Museus Vaticanos se organizassem a
partir mais do Cortile Octogonal de esculturas da Antiguidade que Júlio
II (1503-13) reuniu.
O grande incremento museológico virá a ocorrer no século XVIII
com a criação do Museu Pio-Clementino que se deve aos Papas Clemente
XIV (1769-74) e Pio VI (1775-99). Neste contexto, coube ao arqueólogo
alemão Winckelmann (1717-68) que se encontrava em Nápoles, a estudar e
a organizar as muitas peças provenientes de Pompeia e Herculano, ter a seu
cargo a museografia do museu, bem como a inventariação e a classificação
das colecções gregas, greco-romanas e romanas. Ficou a dever-se-lhe o acto
criativo de uma ordenação estilística e a sedimentação do neoclassicismo
pelo que é venerado como o fundador da história de arte.
O Museu Pio-Clementino nasce, tal como o British Museum

Madalena Braz Teixeira

469

(1759), do apelo colectivo face à “encantatória” descoberta das cidades
destruídas pelo Vesúvio e o fascínio que representou a sua descoberta
repartiu-se por uma onda estilista que minou o gosto barroco e rocaille
até se instalar definitivamente com Napoleão. Em 1837, nasce o Museu
Etrusco, seguindo-se-lhe dois anos mais tarde o Museu Egípcio. Ao longo
do século XIX são acrescentadas novas galerias e museus, dos quais os
principais são o Museu Pio Cristão, 1854, uma Galeria de Tapeçarias, e
outra de Mapas.
Em 1970 foram inaugurados a Pinacoteca Vaticana, o Museu
Missionário e Etnológico mas também o Lapidário Hebreu. Vieram a ser
transferidos do Palácio de S. João de Latrão, em Roma para o Vaticano,
sob a égide de João XXIII. Em constante ampliação, abriram-se novos
núcleos com objectos palacianos em desuso e a colecção de carruagens e
de automóveis. Foi inaugurada, no ano 2000, uma nova entrada funcional
destinada a melhor atender os visitantes dos museus Vaticanos.

Complexo Museológico da Universidade de Coimbra
2. Os Museus Universitários de Coimbra, criados em 1772, foram
o primeiro complexo museológico português. Têm a mais-valia de terem
sido edificados expressamente para o efeito e de terem sido desenhados
sob uma perspectiva simultaneamente pedagógica e enciclopedista.
Os museus de Coimbra criados, em 1772, no âmbito da reforma
pombalina da Universidade, tinham características revolucionárias em
termos de poder, de ideologia e de cultura. Ao autonomizar o cargo do
Reitor, Pombal (1699-1782) prosseguia uma importante ruptura ideológica
no sentido da independência e, mesmo da secularização universitária.
Na sua qualidade de déspota esclarecido, abria a universidade para os
caminhos da modernidade e desenhava uma outra divisão disciplinar na
classe de Letras com a criação da Faculdade de Filosofia Experimental,
uma nova área do saber liberta da Teologia e do próprio pensamento
teológico. A Philosophia emergia integrada na História Natural e nas
curiosidades ou Mirabilia, imbuída do espírito enciclopédico e com o
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pendor pedagógico inerente ao Século das Luzes1.
As colecções científicas, especialmente de Física e de História
Natural foram organizadas como complemento didáctico indispensável,
testemunhadas igualmente através das experiências feitas no Laboratório
de Química e no Gabinete de Física, bem como de observações directas
da natureza. Foram criados o Museu de História Natural, o Laboratório
de Química, o Laboratório de Física e ainda o Jardim Botânico mandado
plantar para o efeito2.
Este raro e excepcional conjunto universitário ficou sediado em
edifícios construídos expressamente para fins museológicos e didácticos.
O Museu de História Natural, riscado pelo Arqt.º inglês Guilherme Elsden,
foi o primeiro edifício português a ser concebido de raiz para servir ao
ensino, ao estudo e a uma nova pegagogia que se servia da museologia
como meio de comunicação entre os docentes e os alunos. Este projecto
representa em termos históricos portugueses o início da relação entre a
arquitectura e a museologia. Não deixa de ser curioso salientar que, em
Londres, se dava então primazia às artes e à arqueologia, enquanto no
nosso país, a atenção museológica universitária recaía sobre os ramos
científicos atrás citados, incluindo as estruturas do Jardim Botânico,
destinado a receber as diversas classes de espécies.3
Do ponto de vista estético, o gosto é classizante, comum à arquitectura
pombalina derivada da reconstrução de Lisboa, post-terramoto de 1755,
mas convive com interiores e museografia rocaille de carácter cenográfico
de que as monumentais arcadas do Jardim são exemplo. Interiormente, a
museografia de acumulação é o paradigma, ditada pela apresentação das
colecções por grupos em que a ordem advém das classificações científicas
inerentes às diversas disciplinas ministradas no ensino universitário,
esparsas pelo espaço disponível que rapidamente advém pequeno para
1

Esta era surge na sequência da publicação da obra de Verney, Verdadeiro

Método de Estudar (1746) e da querela sobre os antigos e os modernos que virá
a culminar com as Cartas sobre a Educação da Mocidade de Ribeiro Sanches
(1772).
2
3

Cfr. BRIGOLA
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albergar a recolha realizada e as encomendas régias que chegam de
Lisboa, provenientes do Colégio dos Nobres. A centralização dos estudos
é simultaneamente um acto político, social, cultural e museológico. A
orientação museológica não virá a ter consequências de maior para a
cidade de Coimbra, visto que o Museu Nacional de Machado de Castro,
dedicado às belas artes e à arqueologia só será inaugurado posteriormente á
República, muito embora o Museu das Pratas só venha rá a ser inaugurado
posteriormente á república de 1910.

Complexo Museológico do Rio de Janeiro
3. Segue-se o conjunto dos Museus do Rio de Janeiro, criados
entre 1816 e 1818 concebidos durante a permanência da corte no Brasil.
Correspondem a uma transplantação de conceitos europeus (portugueses
e austríacos), sendo o primeiro conjunto museológico do Hemisfério Sul.
Como é sabido, D. João VI (1767-1826) parte para o Rio de Janeiro,
em 1807, com o intuito de deslocar a capital para terras americanas,
distanciando o Império português da guerra que, vinda de Paris, alastrava
por toda a Europa. Já perto, em Espanha, as invasões francesas estavam a
ser fortemente destruidoras, tendo gerado a abdicação do rei, Carlos IV e
de seu filho D. Fernando VII que claudicaram, vindo a sentar-se no trono
em 1808, José Bonaparte, irmão de Napoleão.
A decisão de D. João VI evitou idêntica solução para o país e uma
eventual união da Península sob a égide do Imperador francês. A corte
parte para o Brasil com algum planeamento de pessoas, de diversas
profissões e ofícios, bem como dos mais variados bens e equipamentos,
os quais permitiram organizar e desenvolver as pequenas e grandes
alterações arquitectónicas, senhoriais e populares, urbanísticas,
comerciais e industriais que deram lugar ao conjunto citadino do Rio,
em que se incluíam as secretarias, os serviços governamentais e, como
não podia deixar de ser, as instituições religiosas como as igrejas, os
conventos e os mosteiros de diferentes ordens religiosas.
Coube ao Conde da Barca, a transformação do sítio, improvisando,

472

Cadernos de Sociomuseologia Volume VI

recuperando e construindo num curto espaço de tempo, o exigido núcleo
de instituições culturais condizentes com uma metrópole moderna, entre
as quais uma biblioteca, um museu, uma academia, um jardim botânico,
um teatro de ópera e uma casa da moeda. Deve-se-lhe ainda a presença
de uma Missão Artística Francesa que teve o apoio do Embaixador
em Paris, o Marquês de Marialva, e a posterior criação da Academia
de Belas Artes do Rio de Janeiro em 18164. Esta primeira e específica
academia portuguesa, dotada de um acervo real, veio a propiciar, em data
já brasileira, a fundação de um Museu de Bellas Artes no Rio. Ficaram
assim lançadas as bases, não só do ensino das artes como os primórdios
da constituição de colecções de esculturas, pinturas, desenhos e gravuras,
feitas in loco, destinadas à formação do gosto, ao ensino artístico e à
execução de obras e objects d’art.
A Academia representou a introdução da vanguarda neo-clássica
no Brasil, o que se veio a repercutir em todos os domínios artísticos,
nomeadamente na arquitectura e na apresentação museológica das obras
de arte, despojadas do gosto barroco que prevalecera até então nessa
colónia portuguesa. Esta Academia foi organizada por Lebreton, um
dos mestres e impulsionador da Missão Artística. Teve a sua pinacoteca
inaugurada em 1820, com o primeiro núcleo de quadros vindos de Paris,
em edifício neoclássico ainda hoje existente e que viria a dar origem ao
Museu Nacional de Bellas-Artes, quando um século depois é separado da
Escola de Belas Artes (1937).
Foi enriquecido desde logo com algumas colecções reais e,
mais tarde, com as colecções imperiais após o advento da República
brasileira, 1889, prosseguindo o seu acréscimo até aos dias de hoje. A
atrás mencionada Academia, pela sua intervenção patrimonial e pela
acção pedagógica vem a outorgar à nova capital portuguesa e ao mundo
brasileiro a métrica e a estética erudita. Divulga o gosto neoclássico que
constituía então a vanguarda e a moda europeia e norte americana.
4

Cfr. TEIXEIRA, Madalena Braz, “Primórdios da investigação e

da actividade museológica em Portugal”, RdM (monografias), febrero 2000,
Associación Española de Museologia, Madrid-Lisboa
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Este estilo entrelaçado com o barroco popular de carácter ingénuo,
vibrante e colorido, dão azo a um “maravilhoso” local que as figuras
reinantes aceitam, também usam e apreciam5.
Há a destacar ainda o gosto pelo exótico que provém, desde logo,
de alguns elementos da Missão Artística Francesa, nomeadamente
de Debré. É de destacar o papel da própria Imperatriz Leopoldina de
Áustria que chega ao rio em 1817 para casar com o jovem D. Pedro.
Traz um séquito de artistas e cientistas que formam uma Missão Austrohúngara como ficará conhecida na História. Também é Logo é assumido
como um dos padrões do gosto da corte que igualmente revela um
acentuado pendor pré-romântico. Teve e tem características simbólicas e
emblemático o facto de D. Pedro, seu marido e I Imperador do Brasil ter
mandado colocar penas de tucano no manto da sua coroação, ocorrida a
1 de Dezembro de 1822.
O Real Museu do Rio de Janeiro, criado em 1818, veio a ser
constituído pelo Gabinete de Física que o rei fizera embarcar e por alguns
exemplares das colecções de História Natural que acompanharam D. João
VI. Foi acrescido pelas espécies que a Missão Científica de D. Leopoldina
recolheu e classificou e que ficou instalado no casarão de S. Cristóvão. Há
ainda a referir o Jardim Botânico, anterior à chegada da família real mas
que D. João VI e mais tarde D. Pedro ampliaram e mandaram tratar com
esmero de cientistas.
Tratou-se de dotar o Rio de instituições culturais e científicas que
marcavam o sentido museológico dos tempos e equivaliam em menores
proporções e ambição aos dois grandes museus que a cidade de Viena só
virá a conhecer no final do século XIX.

5

Ainda hoje, a cidade do Recife organiza bianualmente uma Feira de

Artesanato que constitui a maior feira artesanal da América do Sul. Os trabalhos
são provenientes de todo o país onde irrompe o amor ao exótico e ao excêntrico.
As jóias…………….
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Ilha de Museus de Berlim
4. Houve ainda a considerar a Ilha de Museus de Berlim, situada,
de facto, entre rios, numa ilha. A sua criação data de 1830 e correspondeu
a um surto de exaltação nacionalista europeia gerado após a queda de
Napoleão. O complexo desta Ilha de Museus composto por quatro museus
dedicados à arte e à arqueologia vieram de algum modo representar os
fundamentos e as raízes culturais do Sacro Império romano-germanico e
servir à causa prussiana.
A Ilha dos museus de Berlim está situada na ilha de Spree
no coração da cidade. Desde 1999 que foi declarada pela UNESCO,
Património Cultural da Humanidade. Nesta Ilha estão localizados 5
Museus Nacionais da Alemanha, pertencentes à Fundação Prussiana
da Cultura.
O nome da fundação já exprime a ideia da razão pela qual
esta ilha foi desenhada e construída num espírito nacionalista pós
napoleónico e com o desejo de afirmação da Alemanha contemporânea
do seu mais ilustre e afamado escritor, Goethe.
O Museu de Pérgamon é de entre este complexo museológico
o mais afamado por conter o famosíssimo e monumental Altar de
Pérgamon e uma das ports da Babilónia mas também uma parte do tecto
da Alhambra de granada muçulmana. O Museu Antigo ou Altes Museum
é uma museu de arqueologia clássica possuindo relevantes colecções
e uma recolha diversificada feira por famosos arqueólogos alemães na
Grécia e no mundo romana. Parte desta colecção será transportada para
o Novo Museu ou Neues Museum, incluindo eventualmente o celebrado
busto da rainha Nofretiti. A Galeria Nacional ou Alte National Galerie é
uma pinacoteca, essencialmente composta pela pintura romântica alemã
e por alguns impressionistas franceses. Finalmente o Bode museum que
deve o seu nome ao seu primeiro director possui uma colecção de arte
bizantina nomeadamente esculturas e medalhas.
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Uma das grandes consequências museológicas da unificação das
Alemanhas teve lugar na redistribuição das colecções pelos distintos
museus que deixaram de ser repetitivos em termos espaciais e que vieram
enriquecer o acervo patrimonial de cada um dos museus. A política das
incorporações de todos e de cada um dos museus foi feita com algumas
turbulências de ordem relacional, tendo dado azo a conflitos entre os
profissionais, alguns dos quais, especialmente os de Leste, aderiram mal a
esta reorganização que ainda não está completa, decorrendo ainda obras
em muitos dos 147 museus de Berlim, entre os quais são de destacar
pela envergadura das mesmas a modernização e reformulação da Ilha de
Museus com os seus futuros acessos subterrâneos, de molde a facilitar o
turismo cultural.
A urgente necessidade de reformular alguns monumentos
da Alemanha Oriental que se encontravam em avançado estado
de degradação e o desejo de criar uma imagem movida de Berlim
conduziram à criação de peças patrimoniais de elevada qualidade que
transformaram esta cidade no paraíso dos arquitectos

Complexo Museológico de South Kensington
5. Atendeu-se de seguida aos Museus de South Kensington,
fundados em sequência da Exposição Universal de Londres de 1851,
numa linha de acção pedagógica vitoriana. Este conjunto formado por
três grandes museus projectava a criação de um “sítio” urbano de cariz
cultural que fosse o “centro” civilizacional do mundo sob a batuta do
império inglês.
A Grande Exposição de Londres, 1851, teve como mentor o
príncipe consorte Alberto de Saxe Coburgo Gotta, marido da rainha
Vitória. O imponente edifício de ferro e vidro, conhecido como Palácio
de Cristal acolheu a maior exposição alguma vez realizada e, o próprio
título, Exposição dos Trabalhos da Indústria de Todas as Nações indicava
desde logo a ambição deste projecto congregador de paz e civilização.
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Este acto cultural assumido por um país que detinha o mais vasto Império
europeu não deixou de ter vínculos políticos e sociais que perduraram
até à II Guerra Mundial quando os Estados Unidos decidem prever a
segurança interna à distância, intervindo no conflito e criando diversas
bases militares espalhadas pelo globo.
O sucesso universal da Exposição, embora de índole civil, teve
características similares aos Concílios e a uma Cruzada do mundo
moderno em prol do desenvolvimento e do progresso. Além de ter
sido pioneiro no sentido da formação de um mercado internacional,
também veio a desencadear uma série de consequências museológicas
de relevo dentro e fora das fronteiras inglesas.
A II Exposição Internacional de Paris, em 1855 é disso exemplo,
assim como a criação dos museus de South Kensington que é igualmente
obra vitoriana constituindo um conjunto que agremia três das mais
relevantes instituições museológicas londrinas: o Natural History
Museum. o Victoria & Albert Museum e o Science Museum. Estas
unidades de vincado pendor pedagógico são de facto equipamentos de
acentuada vocação didáctica e educativa pois vêm formando os jovens
ingleses nos últimos cento e cinquenta anos, numa crescente determinação
democrática que norteou desde logo a Exposição de 1851. O Natural
History Museum terminado em 1883, é contemporâneo das inovadoras e
neogóticas Houses of Parliament e do próprio Big Ben. Representa uma
ruptura arquitectónica com o emblemático estilo neoclássico do British
Museum mas a complementaridade museológica face às privilegiadas
Belas Artes. É um edifício de gosto neogótico, construído em dois pisos,
tendo uma planta semelhante a um templo, com sua nave central ampla,
de iluminação zenital, rodeada por capelas radiais intercomunicantes.
O Victoria & Albert Museum deve o seu nome à Rainha Vitória e ao
seu marido sendo conhecido com the V&A. Constitui o maior museu de
artes decorativas do mundo e tem uma vocação universal. Expõe colecções
de todas as civilizações e dos mais diversificados países.
O Science Museum salienta o desenvolvimento da ciência e
paralelamente, da indústria e o modo como estas actividades mudaram
o modo de vida da sociedade contemporânea. A multiplicidade e a
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diversidade dos objectos expostos abarcam as mais modernas e avançadas
tecnologias, incluindo a medicina, a astronomia e a era espacial. Este
museu constitui um pilar da educação inglesa e dos londrinos em
particular na medida em que todos os jovens no seu percurso académico
visitam demoradamente este museu com as instituições escolares e com
os próprios pais.
Estas instituições têm evoluído do ponto de vista cultural e científico
de uma museologia vitoriana para as exigências técnicas e tecnológicas
actuais e de acordo com a diversidade própria a cada uma das respectivas
áreas disciplinares. Constituem museus exemplares e matrizes de outras
instituições similares que se foram criando em diversos países ocidentais.

Complexo Museológico de Washington
6. Ainda foi considerado por razões de grandeza e civilidade
patriótica o complexo museológico do Smithsonian Institut de
Washington. Fundado em 1846 expande-se com uma inesperada força
e um crescente prestígio internacional, a que não é alheia a ideia de uma
paideia americana, alicerçada na liberdade e nos direitos humanos. Este
conjunto que se foi desenhando a partir da segunda metade do século
XIX, adveio o maior complexo museológico do planeta.
O mais vasto complexo museológico do planeta situa-se em
Washington. Está concentrado numa enorme alameda de mais de três
kilómetros que, de algum modo recorda a famosa e celebrada via londrina
Pall Mall. Designada por National Mall é limitada do lado ocidental pelo
Capitólio onde está instalada uma das maiores bibliotecas do mundo
e, no lado oriental, pelo Lincoln Memorial, acrescido de um obelisco
erigido em memória da II Guerra Mundial.
O Instituto Smithsonian foi criado em meados do século XIX, mais
precisamente em 1846, por um cientista inglês, James Smithson que doou
ao Estado Americano avultados bens destinados ao desenvolvimento do
conhecimento. Nos seus cerca de cento e cinquentas anos de existência
esta instituição não tem parado de crescer. No entanto, o seu núcleo mais
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conhecido concentra-se de ambos os lados da grande avenida da capital
dos EUA, NationaL Mall ou Pall Mall reunindo nove museus e galerias,
um complexo subterrâneo de três andares e o centro S. Dillon Ripley que
inclui a Galeria Internacional e outros serviços.
O Smithsonian Institut tem ao todo 18 museus e galerias, incluindo
um Museu Zoológico Nacional localizado também em Washington e o
Cooper-Hewitt que é um museu de artes decorativas e design sediado
em Nova Iorque. Há ainda a referir o centro de pesquisas da Smithsonian
que faz investigação em muitas áreas disciplinares no âmbito das artes,
das ciências e da história.

Skansen, Território de identidade
7. Skansen, é um museu de ar livre e está situado nos arredores de
Estocolmo. Inclui, desde a sua fundação em 1891, um Jardim Zoológico.
Deu inovadoramente a conhecer o tradicional modo de viver na Suécia.
Apela ao espírito pátrio e adveio o mais popular museu deste país.
Constitui a matriz dos parques temáticos e dos ECOMUSEUS.
O Nordiska Museum, ou museu nórdico, foi criado por Artur
Hazelius na ilha de Djurgarden perto da capital da Suécia. Não admira
pois que o mesmo museólogo ao fundar o 1º museu de ar livre o integrasse
naquele museu, de que só se autonomizou em 1963.
Skansen veio alertar, em 1891 para um passado recente, já que a
industrialização deste país escandinavo fez extinguir durante o século XIX,
a sociedade religiosa e rural, maioritariamente protestante que compunha
a população sueca. A sua cultura muito própria, recheada de tradições e de
costumes que perduravam desde a idade Média chegava ao fim. A social
democracia estava instalada neste país que mantinha o gosto e o amor pelo
seu passado como era comum convinha aos países avançados da Europa.
Skansen constitui ainda hoje uma súmula da cultura sueca traduzida
do ponto de vista arquitectónico com cerca de 150 construções plenas
dos mais diversos objectos e testemunhos da vida quotidiana de diversos
estratos da população. Esta iniciativa alertou o mundo museológico para
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a transposição de edifícios, para a reconstituição de ambientes, das casas
e das manufacturas e ainda opara as diversas actividades profissionais
extintas. Neste contexto não deixa de ser necessário referir para a exaltação
do valor do artesanato que veio a ser transcendido pelo valor do design.
Como todos sabemos hoje, foi a compreensão e o entendimento do valor
do artesanato sueco que veio a criar a excelência do seu design que tem
hoje fama internacional.
Por outro lado, a animação e a pedagogia revelaram-se como
dois fundamentais vectores para a divulgação nos museus sem um dos
pioneiros nos respectivos serviços de atendimento do público escolar
em visitas participadas de carácter lúdico e que vieram mais tarde a ser
reconhecidas como “história ao vivo”.
Pode ainda acrescentar-se que Skansen deve considerado um
complexo museológico por estar integrado num território, situado numa
ilha e integrar, desde a sua fundação, um Zoo com espécies locais e
exóticas, multiplicando assim a diversidade tipológica das suas colecções
e edifícios.

Parque de Museus do Paço do Lumiar
8. Finalmente se trata do Parque de Museus do Paço do Lumiar,
criado em 1976, como uma unidade territorial de onze hectares, composta
por três museus, o Museu Nacional do Traje, o Museu Nacional do Teatro
e o Parque do Monteiro–Mor. O complexo museológico Paço do Lumiar
representa uma realidade de características muito próprias porque resulta
da transposição de uma Quinta de Recreio setecentista para um conjunto
museológico pluridisciplinar que se constitui no último quartel do século
XX.
Quando a Quinta do Monteiro-Mor foi adquirida pelo Estado,
ainda não existia nem o Centro Cultural de Belém, nem a Fundação
de Serralves no Porto, nem o Parque das Nações, em Lisboa. Apenas a
Fundação Calouste Gulbenkian se distinguia então, a nível nacional e
internacional, com a sua grandiosa sede em que se incluía já um centro de
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exposições, uma biblioteca de arte, um museu e o reestruturado Parque
de Palhavã.
A Gulbenkian era pois o grande modelo e assim, a Sr.ª D. Maria José
Mendonça, ex-directora do Museu Nacional de Arte Antiga, idealizava a
criação de uma Ilha de Museus no Paço do Lumiar. A Sr.ª D. Maria José
visava com lúcida clarividência e profética antecipação poder haver uma
similitude entre esta nova instituição museológica e a Ilha de Museus na
cidade de Berlim. Não supunha a Sr.ª D. Maria José que, em 1989, após a
queda do Muro da Vergonha, Berlim, solicita à UNESCO, a classificação
do conjunto monumental constituído pelos quatro mais relevantes
museus da Alemanha como Património Mundial da Humanidade, o que
lhe veio a ser concedido, em 1999, sob a designação de Ilha de Museus de
Berlim. O pedido decorria da exaltação nacional vivida naquela cidade
após a união das duas Alemanhas.
Deste modo, a proposta da Sr.ª D. Maria José, defensável no caso
do Paço do Lumiar manteve-se latente, na gíria museológica, como uma
utopia de carácter museal inédita no nosso país e que correspondia a
um desejo cosmopolita e europeu condicente com a personalidade e
modernidade desta Senhora.
Na verdade, um dinâmico processo veio a acontecer, levado a
cabo por Natália Correia Guedes, fundadora do complexo cultural
sediado no Parque do Monteiro-Mor. Deve-se-lhe a criação do Museu
Nacional do Traje e a implementação do Parque Botânico bem como, na
qualidade de Presidente do Instituto Português do Património Cultural
veio a propiciar a criação do Museu Nacional do Teatro6, tendo ainda
procurado ali instituir o Museu da Música. Ainda apoiou a pretensão da
autora deste texto na exploração museológica da casa solarenga existente
na zona envolvente como Museu do Brinquedo (TEIXEIRA, 1980, 3).
Natália Correia Guedes iniciou ainda o processo para a criação do
Museu dos Transportes no topo Norte do Parque.

6

Inaugurado em 1985, tendo como fundador e primeiro director o Dr.

Victor Pavão dos Santos.
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Todavia estes três últimos desideratos não vieram a ser contemplados
até hoje por razões diversas em que se incluem essencialmente problemas
de ordem financeira e logística.
Deverá acrescentar-se a este rol de instituições museológicas
existentes no Parque do Monteiro-Mor a criação do Jardim de Esculturas
instituído, em 1995, dedicado aos Mártires do Japão, cuja primeira obra
foi oferecida pelo mestre Niizuma – Castle of the Eye – grande amigo
deste museu que aqui quis deixar impresso em pedra os laços culturais
nipo-portugueses (TEIXEIRA, 1995,3). Por outro lado, existe também
um projecto para a criação de um Centro de Interpretação no Parque
do Monteiro-Mor, delineado em 1996 e que corresponde à exploração
museológica da Quinta de Recreio setecentista gizada pelo naturalista
D. Pedro de Noronha, 3º Marquês de Angeja nos finais do século XVIII
(TEIXEIRA, 1985, 195).
Deste modo, somam-se como pertinentes e promissoras seis
unidades museológicas no contexto do Parque do Monteiro-Mor pelo
que parece oportuno reflectir sobre a designação comum a este conjunto
museal que expresse a riqueza e a pluridisciplinariedade deste organismo
que contem potencialidades naturais e culturais suficientes para constituir
um polo dinamizante e dinamizador da cidade, localizado na periferia de
Lisboa numa zona que, de algum modo, tem um carisma próprio e um
largo passado histórico como é o caso do Paço do Lumiar.
O sentimento de identidade parece pois expressar a razão pela
qual o nome do Paço ficou na toponímia da cidade até aos nossos
dias. Era o desígnio do naturalista Marquês de Angeja que aspirava a
dar finalidade museológica no entorno da sua Quinta de Recreio. Na
verdade foi desejo deste 1º Ministro de D. Maria I criar um museu de
História Natural anexo ao seu Palácio de Campo de que mandou fazer
um projecto arquitectónico existente nos Arquivos da Casa Palmela e de
que subsistem alguns resquícios arquitectónicos (TEIXEIRA, 2000, 19).
Estes projectos revelam a mentalidade enciclopedista de D. Pedro
de Noronha mas, por outro, reforçam historicamente o desiderato e a
vocação museal deste Palácio do Lumiar que, por magia do destino, se
veio a concretizar com colecções distintas das imaginadas e recolhidas
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pelo Marquês mas que mantém a ligação aos três reinos da natureza: o
mineral (no Jardim de Esculturas), o vegetal (no Jardim Botânico que
constitui aliás a continuidade do seu trabalho) e o animal (na avifauna do
Parque do Monteiro-Mor).
Analisadas as coordenadas actuais e atendendo ao carisma do
Paço do Lumiar parece desajustado prosseguir na senda da Ilha de
Museus, muito embora este conceito seja tentador e aliciante do ponto de
vista teórico. Por um lado, apela a uma função aglutinante das entidades
museológicas no enquadramento urbano e como estrutura congregadora
e sintetizadora das realidades museológicas existentes e das que ainda se
encontram em devir.
Por outro, esta ideia exploratória e até poética, evocadora de
sonhos românticos e associável à ideia mítica da Ilha dos Amores
camoneana, não condiz com a realidade geográfica pois uma Ilha supõe
uma ruptura territoral com os espaços envolventes, o que no Paço do
Lumiar não tem sentido, já que é o próprio Paço a unidade urbana que
constitui uma verdadeira ilha cultural na cidade de Lisboa. Fechar ou
distinguir por isolamento uma Ilha no contexto do Paço do Lumiar
parece reductor quando a intenção reside essencialmente na busca de
uma acção aglutinadora de interacção com os vizinhos como aliás tem
vindo a ser uma das tónicas da actividade cultural desenvolvida pelo
Museu Nacional do Traje. Ainda, a mais recente teoria museológica vem
pugnando pelo primado da função comunitária elegendo a relação social
como serviço museal por excelência.
Nesta medida, a abertura ao exterior, nomeadamente à zona urbana
do Paço, desenha-se como essencial tarefa sócio-cultural representando
uma mais-valia que encontra eco não só na história recente do museu,
incidente na sua relação com a Junta de Freguesia, a Paróquia do Lumiar
e diversas instituições educativas e sociais em que se destacam as escolas,
mas também no que se adivinha vir a surgir através de uma qualificada
presença e expectante valorização urbanística por parte da Câmara
Municipal de Lisboa e ainda no nascente empreendimento do Club de
Golf da Quinta dos Alcoutins em fase de construção e desenvolvimento
que vai seguramente enriquecer a zona do Paço com actividades de lazer
e desporto.
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A unidade territorial de 11 hectares de que se vem falando é
constituída pela Quinta de Recreio setecentista hoje designada por
Parque do Monteiro-Mor de que se tratará em capítulo próprio e onde já
se localizam o Museu Nacional do Traje e o Museu Nacional do Teatro.
O Jardim de Esculturas que tem vindo a ser implementado no Parque
constitui ainda um outro pólo dinamizador deste conjunto, havendo
também o propósito de se vir a construir um novo edifício onde será
eventualmente instalado o Museu Nacional da Música7.
Projecta-se também que este conjunto do Paço do Lumiar venha
a incluir um Centro Museológico destinado à interpretação do Parque
e dos seus valores geológicos, botânicos, zoológicos, paisagísticos e
ambientais bem como a criação de uma Casa de Lavoura que, de alguma
forma, representasse a memória da Quinta de Recreio setecentista.
Existe ainda o projecto de, aproveitando edificações existentes da
antiga quinta, constituir a Casa da Tintagem, a Casa da Tecelagem, a Casa
das Bonecas e o Núcleo de Moda com cerca de 50 trajes que Francisco
Capelo prometeu oferecer ao Museu do Traje.
Parece enfim que a designação mais correcta para a definição
conceptual deste núcleo de estruturas museológicas seja a do Parque de
Museus que contém, por um lado a significância física do espaço natural
em que os museus estão implantados, e por outro, veicula a ideia de
diversidade cultural, pela plural existência dos seus núcleos temáticos que
integram valores paisagísticos e ecológicos inerentes ao Parque, aliados à
apresentação de colecções na área da arte têxtil e das artes performativas
como o teatro e música e a eventual exploração da arte da dança.
Avento pois como conceito o Parque de Museus na sequência do
sucesso do Parque das Nações onde num território específico tudo e todos
se podem encontrar por motivações museológicas, culturais e recreativas,
e também de lazer, entretenimento lúdico pluri-facetado, vocacionado
7

Intenção manifestada pelo então Ministro da Cultura, Dr. José

Sasportes, aquando da sua visita ao Parque do Monteiro-Mor acompanhado
pela Directora do Instituto Português de Museus, Doutora Raquel Henriques
da Silva, no dia 18 de Maio de 2001, para escolha do local onde se instalaria este
museu.
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para o múltiplo e o global, onde o local, o regional e o nacional também
se cruzam na profusão de eventos que vão acontecendo a uma velocidade
condizente com a Era da informação que tanto acolhe o tradicional, o
clássico e o contemporâneo como a mais avançada das vanguardas do
teatro à música da dança à ópera, das ciências exactas às ciências vivas,
da pintura às artes decorativas e ao design, do desporto à gastronomia
passando pela escultura, pelos livros, as moedas e as antiqualhas.
A densidade crescente da população nesta área da cidade de Lisboa
tende a que o Parque das Nações venha a esgotar a sua capacidade de
território qualificado para se tornar numa zona excessivamente povoada
através do intenso aumento de edifícios que vão albergar centenas de
fogos.
Existindo na mesma urbe, este designado Parque de Museus
poderá atender, com vocação e missão próprias, idênticas motivações
inerentes ao Parque das Nações destinado aos residentes de Lisboa
e aos seus visitantes nacionais e estrangeiros desde que se venham a
desenvolver e a explorar as potencialidades que esta Quinta de Recreio,
velha de dois séculos, pode apresentar através da criação de um novo
centro de recreio cultural periférico e interior de contornos diferenciados
e complementares ao Parque das Nações.
Exponencial, o Parque de Museus terá de equivaler ao
reequacionamento da zona urbana em que está implantado no Paço do
Lumiar, com características singulares e de origem medieval, vindo a
conferir-lhe estatuto, dignidade e relevância urbanística própria ao lugar
do Paço.
Poder-se-á pois concluir que é incontornável a existência de um
espírito do lugar que não pode deixar de se reflectir no que se vier a
realizar. Este espaço é, de facto e sem dúvida, um território das luzes, de
vocação ecológica e pluridisciplinar onde se regressa à ideia original: que
aspira a ser concretizado na feição contemporânea que os tempos exigem
no contexto da sociedade neo-barroca em que vivemos.
Por sua vez, a propriedade rústica de características portuguesas
bem definidas, outrora compostas pelo Jardim, a horta, o pomar, o horto,
a mata e as terras de semeadura constituía uma unidade orgânica auto-
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suficiente. A redefinição do Parque de Museus não deverá demarcarse desta vocação desenhada pelo “iluminado Marquês” numa via
de desenvolvimento sustentado que se proclama hoje como a via da
modernidade nos investimentos turísticos e culturais inseridos no
contexto de uma economia em constante crise e mutação.

Conclusões
Apresenta-se como conclusões a proposta de definição de três
espécies de conjuntos museológicos:
1- COMPLEXO MUSEOLÓGICO define-se como um conjunto
de museus independentes mas relacionados entre si, localizados num
mesma urbe e que congrega instituições de diferenciadas temáticas,
isoladas ou esparsas no mesmo núcleo urbano.
2.- Uma ILHA DE MUSEUS define-se como um conjunto
de museus independentes mas relacionados entre si, numa unidade
territorial delimitada que congrega instituições de diferenciadas
temáticas integradas e integradoras de uma identidade regional ou
nacional, isoladas do restante núcleo urbano por canais ou braços de rios.
3.- Um PARQUE DE MUSEUS define-se como um conjunto
de museus independentes mas relacionados entre si, localizados num
território delimitada que congrega instituições de diferenciadas temáticas
integradas e integradoras de uma identidade regional ou nacional.
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Teoria as Representações Sociais:
uma ferramenta para a análise de exposições museológicas

Aida Rechena

Resumo
A Teoria das Representações Sociais (TRS) é uma das principais
correntes teóricas da Psicologia Social e tem como objecto de estudo a
interacção entre o indivíduo e a sociedade na construção da realidade.
Partindo do entendimento dos museus como lugares de
representação e onde acontece a interacção entre o indivíduo/
sociedade com essa parte da realidade que é o património cultural,
pretendemos demonstrar a validade da TRS como instrumento ou
ferramenta de análise das imagens da Mulher reflectidas em exposições
museológicas dos actuais museus portugueses.

Abstract
Social Representation Theory is one of the main theories in the
field of study of Social Psychology. It studies the interaction between the
individual and society in the construction of reality.
Considering museums as places of representation, where this
interaction occurs between the individual and that part of reality
constituted by cultural heritage, we will demonstrate in this article the
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validity of the Social Representation Theory as an analitic instrument
of the images of women shown in museological exhibitions.

Introdução
Ao pretender analisar, sob a óptica do Género, as imagens da
Mulher transmitidas nas exposições de actuais museus portugueses,
levanta-se a questão da elaboração de uma grelha de análise bem como
da sua validade em termos científicos. Como analisar a(s) imagem(ns)
das mulheres que os museus portugueses estão a transmitir aos
públicos na actualidade? Como abordar essas imagens de mulheres
que na sua grande maioria foram produzidas por artistas de séculos
anteriores, como é o caso das pinturas e esculturas que povoam as
nossas exposições, sendo por isso resultantes de culturas, quadros de
pensamento e organizações sociais distintas das actuais? Como conciliar
numa única análise as imagens da mulher produzidas em diversas épocas
(antigas e contemporâneas) apresentadas em espaço museológico com as
actuais representações sociais da mulher? São questões que necessitam
o desenvolvimento e/ou a apropriação de ferramentas de análise para o
campo da Museologia.
Optou-se por uma aproximação à Teoria das Representações
Sociais (TRS) persuadidos de que contém em si uma riqueza conceptual
e uma flexibilidade operatória e metodológica que permitirão a sua
aplicação aos estudos no âmbito da museologia.
Considera-se neste artigo que ao aplicar a TRS à análise museológica
é possível considerar que as imagens de mulheres, apresentadas em
exposições de museus actuais, são entendidas e descodificadas como
representações sociais da Mulher, elaboradas na contemporaneidade
e não correspondem às imagens sociais/culturais (representações) da
mulher na época em que as obras de arte foram produzidas. Pretendese demonstrar a validade e a contribuição da Teoria das Representações
Sociais como ferramenta de análise das exposições museológicas, dando
como exemplo a sua aplicação ao estudo das imagens da Mulher em
contexto museológico.
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A metodologia utilizada é a análise bibliográfica no que respeita
à elaboração do Estado da Arte sobre as Representações Sociais, focando
a atenção no autor e investigador que desenvolveu pela primeira vez
o conceito e a teoria, Serge Moscovici. Para um aprofundamento do
conceito de representação social e da teoria das representações sociais
recorre-se às contribuições de Denise Jodelet e de Angela Arruda
para introduzir as perspectivas mais recentes sobre a temática.
Através da desmontagem dos elementos constitutivos das
definições destes autores, são encontrados os pontos de contacto com
a museologia, tratando-se ainda de um exercício teórico, a comprovar
através da experimentação em fases posteriores da investigação. Os três
autores referenciados abordam, contudo, a mesma e única teoria, motivo
pelo qual, no desenvolvimento deste trabalho, aparecem frequentes
interligações entre as ideias de uns e outros.
Constatada a apropriação da Teoria das Representações Sociais
pelas diversas ciências sociais como uma ferramenta de estudo,
estabelece-se a ponte entre esta Teoria e a Museologia. Ainda em termos
metodológicos, faz-se um exercício de aplicação da TRS a uma exposição
museológica, abrindo o caminho para o estudo específico das exposições
sob o ponto de vista do Género, mais concretamente da imagem das
mulheres em exposições museológicas.
O artigo inicia-se com a apresentação das definições de
Representação Social dos autores: Serge Moscovici, Denise Jodelet e
Angela Arruda - seguida de uma apresentação sobre o estado actual do
desenvolvimento da TRS e da sua ligação às ciências humanas e sociais.
Discute-se também a noção das instituições museais entendidas como
espaço de representação e estabelecem-se as propostas de relação entre
a Museologia e a TRS em quatro domínios. Segue-se um exercício
de aplicação da TRS à análise da imagem da mulher em exposições
museológicas da actualidade.
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1. As referências teóricas das Representações Sociais
As grandes referências teóricas das Representações Sociais
encontram-se na área da psicologia social nos trabalhos de Serge
Moscovici criador da Teoria das Representações Sociais e que vem
continuadamente a desenvolver o seu trabalho desde os anos sessenta
do século XX.
Se o conceito de representação social nasce na sociologia de
Émile Durkeihm (1858-1917) com a noção de representação colectiva
e na antropologia de Lévi-Bruhl (1857-1939) com o estudo das crenças
colectivas não racionais primitivas, cabe contudo à psicologia social
desenvolver a teoria da representação social e dos fenómenos associados.
Passado o ímpeto inicial da sociologia e da antropologia, é na história
que o conceito de representação tem o seu maior desenvolvimento, com
a procura das estruturas mentais entendidas, na óptica de Philippe
Ariès (1990), como o conjunto dos traços coerentes e rigorosos de
uma totalidade psíquica que se impõe às sociedades de uma época sem
que tenham disso consciência. A Escola dos Annales de Lucien Febvre
(1878-1956), Marc Bloch (1886-1944), Fernand Braudel (1902-1985),
Georges Duby (1919-1996), Philippe Ariès(1914-1984) e Jacques
Le Goff (1924-), abre novos campos de investigação para a história,
como os estudos sobre a demografia, a família, a sexualidade, a morte,
a sociabilidade, os grupos etários, a criminalidade, a alimentação, a
doença, as mulheres e as crianças - ou seja, todo um conjunto de novos
objectos socialmente construídos - que hoje nos parecem óbvios mas
que só entram para a investigação histórica na segunda metade do
século XX.
Freud (1856-1939) na psicanálise e Jean Piaget (1896-1980) nos seus
estudos sobre o conhecimento cognitivo, dão atenção às representações
e também a antropologia traz novo contributo ao trabalhar com
mitos, superstições e crenças. Cabe à antropologia demonstrar que uma
representação se situa sempre no ponto de encontro do individual com

Aida Rechena

493

o social (François Laplantine:1989) e no ponto de encontro entre três
domínios de investigação: o campo do conhecimento, o campo do valor
e o campo da acção.
A inovação do trabalho de Serge Moscovici está na definição do
conceito de representação social inserido numa teorização coerente e na
definição de um método de carácter psicossociológico (Mannoni:2008),
destacando-se o estudo da relação entre o sujeito individual e a
sociedade; está também na reabilitação do denominado conhecimento
do s e n s o comum enquanto forma do sujeito se apropriar da realidade
social e na demonstração de que este tipo de conhecimento é tão válido
quanto o científico, e ainda do papel das representações no processo de
comunicação.
O seu trabalho demonstra que as representações sociais
têm a capacidade para transformar o conhecimento científico em
conhecimento do senso comum. Vai ainda mais longe e considera que
as representações sociais enquanto conhecimento do senso comum
socialmente elaborado e partilhado estão na base da comunicação entre
os elementos do grupo: sem representações sociais não há comunicação.
É também Moscovici quem estabelece os mecanismos subjacentes à
constituição das representações sociais (a ancoragem e a objectivação), e
define as funções das representações.
O trabalho de Moscovici tem na psicóloga Denise Jodelet a grande
continuadora que, a partir do estudo das representações sociais de um grupo
de doentes mentais inseridos numa comunidade rural, conclui sobre a forma
de construção das representações sociais e de como estas se propagam.
Longe de estar confinada a estes dois autores, a Teoria das Representações
Sociais é objecto de uma literatura extensa (ver Jodelet:1989) e também
objecto de críticas, de análises e de desenvolvimentos, nomeadamente
por teóricos do estudo dos processos cognitivos e da categorização social
(Doise:1994; Abric:1994).
A solidez e coerência da Teoria das Representações Sociais e o
seu enfoque nas relações do sujeito com o meio social fazem com que a
mesma seja adoptada pelas diversas ciências sociais e humanas, embora
surgindo com definições e terminologia diferentes, até se posicionar nos
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nossos dias no centro de um debate transdisciplinar.
Em profundo contraste com as outras ciências sociais e humanas,
a relação entre a Teoria das Representações Sociais e a Museologia
caracteriza-se por um vazio e pretende- se com este artigo estabelecer as
primeiras pontes entre ambas e demonstrar como a primeira pode ser uma
ferramenta útil para a segunda.

2. Para uma compreensão da Teoria das Representações Sociais
Apesar de ser comum definir os museus como espaços de
representação raramente se perde tempo a pensar no significado
desta afirmação. Como em muitas outras situações, a banalização e
generalização de um termo acabam por afastá-lo do seu significado.
O que se pretende então dizer por “representação”? Ao consultar o
dicionário da Língua Portuguesa vê-se que representação vem definida
como:
“acto ou efeito de representar; exposição; exibição em
cena; ostentação inerente a um cargo; espectáculo teatral;
imagem; desenho ou pintura que representa facto, pessoa,
objecto; figuração; reprodução; cópia; imagem mental de
percepção interior; récita; reclamação feita em termos
justos e persuasivos; importância; autoridade; figuração
mental; desenho ou escultura; negócio jurídico realizado
pelo representante em nome do representado, nos limites
dos poderes que lhes competem, que produz os efeitos
na esfera jurídica deste último.” (Dicionários Porto
Editora; s/data, 6.ª edição, p. 1434).
Também o significado da forma verbal “representar” ajuda a
clarificar o termo representação: “tornar presente; patentear; revelar;
reproduzir a imagem de; expor por escrito ou verbalmente; significar;
simbolizar; ser procurador ou agente de; pôr em cena; fazer o papel
de; apresentar-se ao espírito; imaginar-se.” (Dicionários Porto Editora; s/
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data, 6.ª edição, p. 1434).
Torna-se evidente que “representar” ou uma “representação”
implica a acção de mostrar ou tornar claro algo que não está presente,
seja por palavras faladas ou escritas, por acções, por imagens, seja
mentalmente ou simbolicamente.
As representações são objecto de estudo, em primeiro lugar, na
Sociologia com o trabalho de Durkheim que desenvolve o conceito de
Representações Colectivas e para quem elas são um produto social e
comum aos elementos de uma comunidade.
Serge Moscovici que inicia o seu trabalho sobre representações
sociais em 19611 e ainda hoje continua a reflectir sobre essa definição,
coloca a tónica no sujeito, no aspecto da construção do saber e no processo
de comunicação. Moscovici trabalha originalmente a partir do estudo
da apreensão e do entendimento da psicanálise em França e apresenta as
representações sociais, numa das suas definições mais recentes, como2
“Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla
função: primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará
às pessoas orientar-se em seu mundo material e social
e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a
comunicação seja possível entre os membros de uma
comunidade, fornecendo- lhes um código para nomear
e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de seu
mundo e da sua história individual e social” (Moscovici,
2004:21).

1

Ver a obra de Moscovici, Serge. (1976). La psychanalyse, son image et

son publique; Paris: PUF.
2

Os sublinhados utilizados nas citações são nossos.
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Denise Jodelet3 aprofunda a investigação e a teoria de Moscovici
ao estudar as representações sociais da loucura,4 afirma que uma
representação torna presente um objecto quando ele está ausente,
sendo o representante mental do objecto que ela restitui simbolicamente.
Pertence à mesma investigadora a definição de representação social
mais consensual e aceite no meio científico:
“une forme de connaissance socialement elaborée et
partagée, ayant une visée pratique et concourant à la
construction d’une réalité commune à un ensemble
social… La représentation sociale est toujours
représentation de quelque chose (l’object) et de quelqu’un
(le sujet). Les caractéristiques du sujet et de l’object
auront une incidence sur ce qu’elle est”. (Jodelet, 1994:
36-37 e 43).5
A definição de Jodelet define claramente os limites das
representações sociais: um sujeito (ou sujeitos) portador da representação,
um objecto que é representado e um contexto de um grupo social, no
qual a representação adquire significado. Esta tríade é designada por
Bauer e Gaskell (1999) como o “toblerone” das representações sociais,
que assumem desta forma uma estrutura matricial ternária: são
representações de sujeitos, representações de objectos e representações
de contexto ou projecto.
3

Investigadora da Escola des Hautes Études em Paris e continuadora do

trabalho de Moscovici.
4

Ver a obra de Jodelet, Denise. (1989). Folies et représentations sociales.

Paris: PUF.
5

Tradução livre: “forma de conhecimento socialmente elaborado

e partilhado, com um objectivo prático e concorrendo para a construção
duma realidade comum a um conjunto social… A representação social é
sempre representação de alguma coisa (o objecto) e de alguém (o sujeito). As
características do sujeito e do objecto terão uma incidência sobre aquilo que
ela é”.
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Neste percurso para a compreensão da TRS introduz-se a
definição de Angela Arruda6 que relaciona as representações sociais
com o mundo do simbólico coletivo (2002:142):
“Em resumo, ao ser produção simbólica destinada a
compreender e balizar o mundo, ela provém de um
sujeito activo e criativo, tem um carácter cognitivo e
autónomo e configura a construção social da realidade.
A acção e a comunicação são seu berço e chão: delas
provém e a elas retorna a representação social”.
A partir destas definições depreende-se que as representações
sociais são um sistema complexo que se desenvolve nas dimensões
cognitiva, afectiva e social. Cognitiva porque diz respeito à construção
de saberes sociais; afectiva por trazer implícito o carácter simbólico e
imaginativo desses saberes sociais; e social porque tanto a cognição
como os afectos têm por base a realidade social e todas as formas de
interacção social entre os indivíduos.
As representações sociais como fenómeno construtor de saberes
sociais e forma de conhecimento socialmente elaborado e partilhado,
visam estabelecer uma ordem, relacionando-se com a apreensão, a
descodificação e categorização da realidade; convencionalizam os
objectos, pessoas e acontecimentos, dão-lhes uma forma definitiva
e localizam-nas em determinada categoria e gradualmente colocamnas como um modelo de determinado tipo, distinto e partilhado por
um grupo de pessoas. Mas as representações sociais são também um
sistema de interpretação, que rege a nossa relação com o mundo e os
outros, que orienta e organiza as condutas e possibilita a comunicação
social. Moscovici considera-as prescritivas, ou seja, impõem-se sobre
nós com uma força irresistível, força essa que resulta de uma estrutura
mental preexistente.

6

Psicóloga brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro
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Sintetizando este raciocínio, pode dizer-se que as Representações
Sociais são uma forma de apreensão e descodificação do mundo e, depois
de constituídas, integram-se no sistema de valores, atitudes, ideias,
normas, preconceitos e estereótipos com os quais nós categorizamos e
interpretamos o mundo, processo este assente numa estrutura mental
preexistente que possibilita a comunicação com os membros da nossa
comunidade. Ou seja, as representações sociais são, em fases diferentes da
sua existência, um processo e um produto; são ao mesmo tempo geradas
e adquiridas (Moscovici: 1994) no decurso de um processo constante de
trocas e de interacções sociais.
Deste ponto de vista pode afirmar-se que o ser humano constitui e
utiliza representações sociais como fenómeno cognitivo e como sistema
de interpretação em todas as circunstâncias, incluindo nos momentos em
que se relaciona com o património cultural e em espaço museológico.
São as representações sociais de cada indivíduo (partilhadas com o
grupo, mas relacionadas com a esfera específica em que são originadas)
que lhe permitem interpretar o discurso museológico e descodificar e
apropriar-se do património cultural musealizado, integrando-o no seu
quadro de pensamento ou estrutura mental preexistente.
Este ponto é de extrema importância na teorização de Moscovici,
que considera necessário um referencial de pensamento preexistente
para que as representações surjam, apesar de lhes reconhecer um
carácter dinâmico e considerar que reflectem a diversidade dos grupos
sociais que as produzem:
“Todos os sistemas de classificação, todas as imagens
e todas as descrições que circulam dentro de uma
sociedade, mesmo as descrições científicas, implicam
um elo de prévios sistemas e imagens, uma estratificação
na memória colectiva e uma reprodução na linguagem
que, invariavelmente, reflecte um conhecimento anterior
e que quebra as amarras da informação presente”.
(2004:37).
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Considera Moscovici que existe uma predominância do passado
sobre o presente e da imagem sobre a realidade, por forma a que todo
o objecto novo e desconhecido se torne familiar. Sempre que um
indivíduo se depara com algo novo e desconhecido é accionado um
mecanismo de familiarização baseado nos quadros de pensamento
preexistentes, que aponta para o enraizamento das novas representações
sociais em quadros mentais e de conhecimento prévios, que actuam
ao nível subliminar e muitas vezes inconsciente. Este facto tem
como consequência que as representações sociais de grupos cultural e
socialmente distintos sejam elas também diferentes.
A definição de Moscovici chama ainda a atenção para o aspecto
da comunicação entre os indivíduos, porque segundo ele (2004:40)
“Todas as interacções humanas, surjam elas entre duas pessoas ou entre
dois grupos, pressupõem representações”, significando com isso que
as representações sociais têm como finalidade primeira e fundamental
tornar a comunicação não-problemática e reduzir o <vago> (Moscovici:
1994:208) através de um certo grau de consenso entre os seus membros.
O papel da comunicação na emergência, no processo de formação,
nas dimensões das representações e nas suas consequências é para
Moscovici um dado fundamental na Teoria. As representações sociais
identificam-se nos diversos fenómenos sociais como as conversações
(Moscovici: 2008), identificam-se nas ruas, nos meios de comunicação
de massa, nos canais informais de comunicação social, nos movimentos
sociais, nos actos de resistência e em todos os lugares sociais (Guareschi
e Jovchelovitch: 2008) entre os quais podem incluir-se os museus.
De acordo com a definição de Jodelet, as representações sociais,
como conhecimento socialmente elaborado e partilhado, têm como
intervenientes na sua construção um sujeito, um objecto e um contexto,
e evidenciam um carácter prático. Como forma de conhecimento, as
representações exprimem os grupos e indivíduos que as forjam e dão do
objecto que representam uma definição específica, ou seja, constituem
uma visão consensual da realidade dentro daquele grupo.
É também Jodelet quem explica como se formam as representações
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sociais: perante um novo acontecimento em contexto social7 surgem
diversas reacções que podem ser de expectativa, de medo, de euforia,
de aplauso. Esse acontecimento mobiliza uma actividade cognitiva
para o compreender, dominar e defender-se dele (representações como
fenómeno cognitivo). Nesta fase a falta de informação favorece a
emergência de representações que circulam de boca em boca e através
dos media. Elaboradas com os meios e as informações disponíveis, estas
representações inscrevem-se em quadros de pensamento preexistentes indo aqui ao encontro das afirmações de Moscovici - que permitem
a sua interpretação (moral, religiosa, médica, etc.). Por vezes aparecem
novos vocábulos que permitem descrever a representação e, finalmente,
as representações formam sistemas e dão lugar a teorias espontâneas,
versões da realidade, que incarnam imagens ou que condensam
palavras, umas e outras carregadas de significados. Ao surgir uma nova
representação ela torna-se conhecimento partilhado por um grupo
social (representação como sistema de interpretação) e torna-se numa
estrutura que conseguiu uma estabilidade, através da transformação
duma estrutura anterior. (Duveen: 2004).
Neste processo social de produção do conhecimento, a formação
da representação apresenta uma sequência dos dois mecanismos já
mencionados que foram desenvolvidos teoricamente por Moscovici
(2004); o primeiro, a ancoragem, através da qual se tenta colocar
num contexto familiar ideias estranhas e reduzi-las a categorias e
imagens comuns, ou seja, tornar familiar objectos desconhecidos; o
segundo, a objectivação, através da qual se transforma algo abstracto
em algo quase concreto, algo que está na mente em algo que existe
no mundo físico. Na objectivação, os indivíduos ou os grupos acoplam
imagens reais,concretas e compreensíveis, retiradas do quotidiano, aos
novos esquemas conceptuais. É por isso que Moscovici afirma que
toda a representação = imagem/significação, ou “em outras palavras, a
representação iguala toda imagem a uma ideia e toda ideia a uma
imagem”. (2004:46).
7

A autora dá como exemplo o surgimento da SIDA
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Reaproximemo-nos de novo do ponto da teorização de Jodelet,
quando afirma que em todas as representações sociais se estabelecem
relações entre um sujeito, um objecto e um contexto. O objectivo das
representações sociais é que o sujeito abstraia sentido do mundo e
introduza nele ordem e percepção. Mas como estruturas dinâmicas
(Moscovici: 2004) transportam sempre a marca do sujeito/grupo social
que as produz operando num conjunto de relações e de comportamentos
que surgem e desaparecem junto com as representações. Sendo um modo
de conhecimento sociocêntrico, as representações sociais derivam das
necessidades e dos desejos do grupo que as constitui. Existe por isso
um desfasamento entre o novo objecto e a sua representação (enquanto
objecto do conhecimento em construção). Perceber esse desfasamento é
perceber a marca do grupo ou cultura impressa na representação social
e explica porque, perante um mesmo objecto, surgem representações
distintas consoante o grupo ou a cultura responsável pela construção
desse saber social.
O papel activo do sujeito é a característica mais importante da
definição de Jodelet, ideia partilhada com Moscovici ao afirmar:
“O que estamos sugerindo, pois, é que pessoas e grupos,
longe de serem receptores passivos, pensam por si
mesmos, produzem e comunicam incessantemente
suas próprias e específicas representações e soluções
às questões que eles mesmos colocam. Nas ruas,
bares, escritórios, hospitais, laboratórios, etc. as
pessoas analisam, comentam, formulam “filosofias”
espontâneas, não oficiais, que têm um impacto decisivo
em suas relações sociais, em suas escolhas, na maneira
como eles educam seus filhos, como planejam seu futuro,
etc. Os acontecimentos, as ciências e as ideologias,
apenas lhes fornecem o “alimento” para o pensamento.”
(1994: 45).
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Este papel activo do sujeito é de extrema relevância, não só porque
distingue as representações sociais das representações colectivas de
Durkheim, mas também para a aplicação da Teoria das Representações
Sociais à sociomuseologia. Também nesta, o sujeito, um dos vértices
definidores do ternário matricial da museologia, tem um papel
essencial. Por um lado, o sujeito está representado nos museus através
do património ali preservado e por outro, quer como visitante, quer
como utilizador, beneficiário ou cliente do museu joga um papel de
apropriação desse património recontextualizado e interpretado no
espaço museal. Se numa representação social estão sempre presentes
um sujeito e um objecto, o mesmo é verdade no contexto museal.8
Esta dinâmica entre o sujeito e o objecto, verificada na museologia,
relaciona-se com a característica que Jodelet destaca nas representações
sociais, entendidas como uma modalidade de conhecimento, dotadas
de um carácter prático, dado estarem orientadas para a comunicação
e a compreensão das várias dimensões da vida social e do mundo,
tendo as representações uma função e um papel a desempenhar nas
interacções sociais, inclusive as que ocorrem em espaços museais.
Este percurso aproxima-nos de Ângela Arruda (2002) para
quem as representações sociais surgem no universo do conhecimento
consensual e são uma produção simbólica do sujeito inscrito na
sociedade. O conhecimento consensual, segundo esta autora, diz respeito
à modalidade do conhecimento do senso comum, por oposição ao
conhecimento científico, indo ao encontro de Moscovici que distingue
também duas formas diferentes de conhecer e de se comunicar: a
consensual e a científica. Não existindo hierarquias entre ambas,
distinguem-se por terem propósitos diferentes: o universo consensual é
o que se constitui na conversação informal, na vida quotidiana, enquanto
o conhecimento científico pertence a um universo reificado e a uma
sociedade de especialistas. As representações sociais constroem-se com
mais frequência no universo consensual ou do senso comum, apesar das
duas formas de conhecimento não serem estanques.
8

Objecto entendido aqui como “objecto museológico” que ultrapassa o

carácter material dos mesmos.

Aida Rechena

503

Esta questão torna-se relevante no contexto das exposições
museológicas onde está presente a transmissão de conhecimento
científico a públicos que, na sua grande maioria, são portadores e
transmissores do conhecimento ao nível do senso comum.
Importa ainda referir que a representação social resultante do
conhecimento do senso comum não é uma cópia nem um reflexo da
realidade, “é uma tradução, uma versão desta” (Arruda: 2002:134), o que
remete de novo para o universo do simbólico, questão qeu será retomada
adiante.

3. Os Museus como lugares de Representação
Neste momento do artigo voltamos ao ponto de partida da nossa
reflexão: os museus entendidos como lugares de representação.
Ao trabalhar com uma definição de Museologia que a compreende
como o estudo da relação entre o sujeito/comunidade com os bens
culturais/património, que ocorre num espaço/cenário, trabalha-se com o
conceito de Museus entendidos como espaços de relação do indivíduo e
da sociedade com o património e onde são comunicadas informações e
dadas utilizações colectivas a esse património.
Alguns pontos de contacto podem ser estabelecidos entre
os processos museológicos9 e as representações sociais tal como as
apresentámos atrás:
1 - Os museus estabelecem sistemas de categorização de parcelas
da realidade (os bens culturais/objectos) contribuindo para a apreensão
do mundo e da realidade, (como construtores de saberes) e estabelecem
uma ordem que permite às pessoas orientar-se e relacionar-se com o
9

No sentido mais lato entendemos por Processo Museológico o

conjunto de procedimentos e factores que possibilitam que parcelas do
património se transformem em herança cultural, na medida em que sobre
elas recaem as acções museológicas de pesquisa, preservação e comunicação.
Neste artigo restringimos o âmbito do conceito aos Museus.
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património cultural preservado;
2 - Os museus são um espaço de comunicação e interpretação
materializada na sua forma mais evidente, nas exposições museológicas;
3 - Os museus como espaço de representação trabalham com
modos de fixação simbólica da realidade e não com a realidade em si;
4 - Os museus definidos como espaços de relação entre o sujeito
com o património cultural, atribuem ao sujeito um papel
determinante.
Ao desenvolver estes pontos de contacto verifica-se que o património
preservado e exposto em museus é apenas uma parcela de um mundo maior
de objectos e de ideias, que não cabem nos museus. Estes recebem apenas
fragmentos da realidade, aquelas parcelas às quais foi atribuído um valor
relevante para a comunidade e para a identidade colectiva, que reflectem
a memória social. Esse património cultural preservado é organizado em
muitos museus10- aqueles vocacionados para o trabalho com os objectos
culturais - em categorias técnicas - a arte, a arqueologia, a etnografia correspondendo à definição de uma ordem, uma classificação intencional
do mundo material e do universo simbólico. Ao seleccionar e categorizar
bens patrimoniais, os museus estão a justificar acções de legitimação dessa
escolha que fundamentam o discurso apresentado ao público.
A forma como o património é apresentado nos museus, mesmo
nas exposições que se pretendem mais realistas e de reconstituição de
ambientes ou de factos, aquilo que é apresentado não é o real mas uma
interpretação do real, uma leitura da realidade. Esse facto acentua-se
ainda mais quando se trata de realidades temporal e geograficamente
distantes, como é o caso das sociedades pré-históricas, só para darmos
o exemplo mais óbvio.
10

Apesar de nem todos os museus categorizarem os bens patrimoniais

desta forma estanque e rígida, pois optam por trabalhar com conceitos, ideias
e problemas, torna-se importante para a continuação da investigação sobre a
imagem da Mulher em exposições dos museus portugueses, considerar esta
vertente de trabalho, dado que a grande maioria das exposições a analisar
centram-se no objecto material exposto
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Como afirma Henry-Pierre Jeudy a identidade tratada como um
objecto cultural e passível de musealização, apenas traduz a representação
do identitário e nunca a expressão do vivido, do real:
“Pour que les restes identitaires apparaissent et qu’ils soient
susceptibles d’êtres remis en scène, il faut que le meurtre
d’une culture ait eu lie… la muséalisation des cultures
populaires pourra toujours rétablir jusque dans les détails le
langage du corps et les échanges, elle ne fera que parfaire un
système de représentation symbolique dépourvu à jamais de
son origine et de son vécu.”11 (1992:111-112).
Seguindo o raciocínio de Jeudy, os museus criam - e podemos
mesmo colocar a questão se não serão eles próprios - sistemas de
representação simbólicos das culturas que musealizam a partir dos
vestígios identitários preservados nas colecções. O património nos
museus aparece como representação e não como prática e vivência
real quotidiana e os processos museológicos são modos de fixação
ou recriação simbólica da realidade e não o seu espelho, realidade que
aparece organizada em sistemas de categorias. É neste contexto que se
pode entender os museus como espaço de representação.
Importa ainda referir que o património musealizado resulta
de representações sociais comuns a determinada comunidade que
atribui valor àquele grupo de bens. Ou seja, o processo de selecção
patrimonial está sujeito ao mesmo tipo de apreensão, descodificação e
categorização a que toda a realidade está sujeita, o que explica a razão de
em determinadas épocas se valorizar determinado recorte patrimonial e
noutras épocas valorizar um recorte diferente.
11

Tradução livre: Para que os restos identitários apareçam e que sejam

susceptíveis de ser colocados em cena, é preciso que a morte duma cultura
tenha acontecido… a musealização das culturas populares poderá sempre
restabelecer até ao detalhe a linguagem do corpo e as trocas, ela não fará
mais do que construir um sistema de representação simbólica desprovido para
sempre da sua origem e da sua vivência.
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Interessará à Museologia investigar se este processo de selecção do
acervo patrimonial se inscreve no âmbito do conhecimento científico ou
resulta do conhecimento do senso comum, ou se resultará de um processo
misto em que ambas formas de conhecimento estão presentes. Por outro
lado, a museologia aplicada, no tocante à função de inventariação, é em
si mesma um sistema de categorização, o mesmo se podendo dizer de
um grande número de exposições organizadas por tipologias de objectos.
Tal como Sperber (1994) estabelece para as representações
sociais, numa exposição museológica podem ser identificados vários
intervenientes: um conteúdo, o utilizador (aqui entendido como o
público), o produtor do conteúdo (o comissário ou a equipa que
concebeu a exposição) e a própria representação (se voltarmos ao
tema da presente investigação, dir-se-á que a representação é a Mulher
entendida como elaboração social partilhada), situando-se ao nível
comunicacional tanto da museologia como das representações sociais.
Considerar os museus como espaços de comunicação e
interpretação, não é novidade. Estando a comunicação na base de todas
as interacções humanas, está também presente nos museus, sendo estes
um meio emissor através da utilização de signos (os objectos). Por
outro lado, o museu apresenta conteúdos organizados em mensagens
e utiliza-os para comunicar algo, relacionando signos com objectos.
É o receptor ou visitante quem dá sentido ao objecto, interpretando-o
e descodificando-o e aplicando-o a uma situação determinada. Isto
reforça a ênfase no papel activo do sujeito em contexto museológico,
dado que uma exposição só cumpre o seu significado em presença do
visitante que lhe atribui um sentido (Hernandez: 1998).
Aceitando que as representações sociais estão presentes em
todas as interacções humanas, que são essenciais à comunicação e
que constituem uma forma de construção social do conhecimento e
da realidade, sendo elas próprias um produto social e cultural, ter-se-á
de aceitar que elas também estão presentes nos museus e que são
um objecto de estudo que interessa à Museologia. Numa exposição
museológica interagem os indivíduos e a sociedade para construir uma
interpretação da realidade: quem olha descodifica as imagens através das
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representações mentais e sociais que traz consigo e que partilha em
comum com grandes parcelas da comunidade ou grupo social. Por outro
lado, se as representações sociais se formam na rua, nas conversas,
na exposição aos meios de comunicação, mas também quando
alguém se coloca perante a herança histórico-cultural (Guareschi e
Jovchelovitch:2008), o espaço dos museus impõe-se como lugar possível
para a formação de novas representações sociais.
A comunicação não tem um percurso unidireccional: ela fazse sempre entre quem comunica e quem recebe a comunicação,
mesmo nos casos em que o receptor não pode interagir com o
emissor (televisão, cinema). Assumindo tal como Moscovici e Jodelet,
que o sujeito/receptor tem sempre um papel activo no processo de
comunicação - mesmo que se resuma à transmissão a terceiros daquilo
que ouviu, viu ou leu num contexto de interacção social - deixará a sua
marca, a sua interpretação. Assim, cada indivíduo representa um papel
na elaboração, transformação e comunicação das representações sociais,
que decorre das suas próprias categorias cognitivas, do meio cultural e
das experiências pessoais. (Mannoni: 2008: 71).
Também num espaço museológico, apesar da comunicação
se fazer na maioria das vezes do museu para o visitante/utilizador,
este não é um receptor passivo. Ao entrar no espaço museológico
o sujeito carrega consigo as suas representações sociais - visões do
mundo, crenças, mitos, religiões, normas, valores e estereótipos - que
coloca em acção perante uma exposição museológica e o património
ali preservado, interpretando-os à sua maneira. Ou, como diz a Teoria
das Representações Sociais, tornando o desconhecido, conhecido,
igualando uma imagem a uma ideia e uma ideia a uma imagem.
Nesta fase impõe-se testar teoricamente, ainda que num plano
preliminar e prévio a uma investigação de fundo, a utilização da Teoria
das Representações Sociais como ferramenta de análise no âmbito
museológico. Num museu, um objecto museológico (tome- se como
exemplo um retrato a óleo de uma mulher) corresponde a diversas
representações sociais em simultâneo: por um lado a representação do
objecto “quadro” corresponde a uma representação para o utilizador/
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observador. O sujeito descodifica aquele objecto como sendo um quadro,
não o confundindo com uma fotografia ou uma escultura porque tem
uma representação mental do objecto “quadro”. Por outro lado, aquilo que
está pintado no quadro - no nosso exemplo um retrato de uma mulher
- é uma representação de alguém que não está presente, podendo ser
real ou imaginária. Neste último caso também se pode considerar que
a mulher retratada é produto da mente do pintor e já ela própria
uma representação de um sujeito e não uma entidade concreta, o que
remete para o universo da representação simbólica. Finalmente, ao
utilizar os objectos da colecção para construir uma exposição que tem
subjacente um discurso, uma mensagem, esses objectos passam a ser
representações desse discurso que poderia ser “escrito” ou transmitido
de uma infinidade de maneiras através do processo de comunicação.
Correspondendo a representações sociais, os objectos museológicos são
utilizados para mostrar ou falar de algo que não está presente: uma dada
cultura, um facto histórico ou uma ideia (representação de um contexto).
Qualquer que seja o ponto de observação, descodificação e
interpretação do sujeito que visita uma exposição museológica - o
objecto pelo objecto, aquilo que está representado no objecto, aquilo
que se pretende que o objecto transmita em contexto expositivo, ou
ainda aquilo que o sujeito/visitante entende do discurso expositivo,
mesmo que seja diferente da intenção do produtor - está-se perante
representações tal como as define a psicologia social.
Importa ainda referir como Mannoni (2008) que as representações
sociais podem ser analógicas ou analíticas; as primeiras (analógicas)
caracterizam-se por reproduzir a imagem ponto por ponto do objecto
representado (exemplo: fotografias), ou seja, uma cópia do objecto. Nas
segundas (analíticas) a relação com o representado repousa sobre uma
convenção arbitrária onde o simbolismo tem um papel muito importante.
Estas representações utilizam ícones (imagens, palavras) que condicionam
o discurso social e estão enraizadas num nível subliminar. Esta distinção
entre as representações sociais aplica-se ao processo comunicacional em
contexto museológico. Numa exposição museológica pode valorizar-se o
objecto museológico através do seu significado denotativo ou objectivo -
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em que o objecto é associado ao seu significado directo (uma representação
analógica) - ou através do significado conotativo ou subjectivo - em que
o objecto é associado a uma relação contextual, ao significado funcional,
às mensagens ocultas que subjazem a uma imagem ou objecto (uma
representação analítica). (Hernandez: 1998).
Será este segundo sentido que se aplicará à análise das
imagens da mulher em museus contemporâneos, considerando que os
estereótipos, a categorização social das mulheres e as atitudes sociais
relativamente a elas, são na maioria das vezes mensagens ocultas e
subliminares, sempre presentes e actuantes, mas das quais não temos
consciência plena.

4. As representações sociais da mulher em contexto museológico
Demonstrados os pontos de contacto entre a Museologia e a
Teoria das Representações Sociais importa reflectir como pode esta servir
de ferramenta para o estudo das magens da Mulher em exposições
museológicas e possibilitar a construção de uma grelha de análise
válida para aplicação em contexto museológico na contemporaneidade.
Entre a Museologia e a Teoria das Representações Sociais
foram considerados diversos pontos de contacto relacionados com os
sistemas cognitivos e de apreensão da realidade, com os fenómenos
de comunicação e de interpretação, com o papel activo do sujeito em
interacção com o grupo e os objectos, e com o nível da representação
simbólica. O ser humano não assimila e descodifica a realidade na sua
totalidade mas duma forma simplificada e organizada em categorias,
resultantes da selecção e organização da informação. O processo de
categorização social consiste em caracterizar os indivíduos de acordo
com uma categoria à qual corresponde um conjunto de normas de
comportamento, valores, símbolos, que conferem o sentimento de
pertença ou de exclusão. Assim, à categoria socialmente construída de
“mulher” corresponde um conjunto de normas, atitudes, papéis sociais,
valores, que constituem a representação social.
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Aceitando que a representação social é uma espécie de
pensamento social que traduz o conjunto dos conhecimentos, crenças
e opiniões partilhadas por um grupo sobre determinado objecto,
será legítimo considerar que uma exposição museológica transmite a
representação social dominante sobre as mulheres. Se por outro lado
se considerarem as exposições como locais de provocação e de crítica,
também será legítimo admitir que uma exposição poderá utilizar o
conjunto dos bens patrimoniais para mostrar uma imagem da mulher
que fuja aos estereótipos mais comuns e desfavoráveis e dessa forma
promover a igualdade de género e consequentemente a inclusão social.
Partindo da ideia de Moscovici de que é necessária a existência de
um referencial de pensamento preexistente para que as representações
apareçam, e considerando também que os museus trabalham com
a memória, admite-se que a forma como se entendem as mulheres
no século XXI, assenta num pensamento preexistente sobre a Mulher.
Qual é essa concepção de Mulher preexistente na nossa sociedade onde
se inscrevem as leituras actuais que fazemos das mulheres expostas em
exposições museológicas? Ou perguntando de outra forma, quais são as
representações sociais da mulher?
A Mulher na contemporaneidade é efinida por um conjunto de
preconceitos, estereótipos, categorias, atitudes, normas, comportamentos,
papéis sociais, imagens colectivas relacionadas com o corpo, crenças,
superstições, mitos, etc. a maioria veiculada através dos meios de
comunicação audiovisuais, cinema, revistas da especialidade. Relativamente
aos papéis e categorias sociais, a ideia da mulher actual começou a ser
formada nos fins do século XVIII e durante o XIX. É neste século que as
descobertas da biologia e uma crescente preocupação com a demografia
e a continuidade da espécie humana lança a questão da reprodução e da
fertilidade feminina para o centro das atenções políticas.
O sexo e a sexualidade femininas começam a ser abordados pela
medicina, psiquiatria, justiça penal, pedagogia, moral e psicologia,
mas todos os discursos argumentam pela natural ujeição da mulher ao
homem, por estar mais próxima da natureza, por ser mais vulnerável às
emoções e às fraquezas. A este pensamento associa- se uma intenção
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política e moral de manutenção da ordem social vigente que corresponde
à sociedade burguesa oitocentista. Dá-se um “processo - até hoje -, de
domesticização da vida social, de normalização dos espaços e dos
comportamentos e de moralização da população” (Almeida, 2000:85)
que remete a mulher para a esfera do domínio privado, para o espaço
doméstico do lar, para o âmbito da família.
Com o discurso centrado na criança, a mulher vê reforçado o
seu papel de mãe e torna-se responsável pela saúde e pelo crescimento
saudável dos mais jovens, devendo saber cuidar. Associa-se desta forma
a mulher ao afecto e à função do cuidado. Esta atribuição social torna
a mulher administradora e executora das funções domésticas e ao papel
de mulher-mãe associa-se o de mulher-dona-de-casa. A domesticidade
restringe a mulher ao espaço privado da casa e o lar é assumido como o
seu destino natural. Responsável pelo núcleo familiar e pela formação
dos futuros cidadãos a mulher assume uma terceira vertente da
função social, prolongamento das anteriores, a de mulher- educadora.
Da necessidade de assegurar uma maior competência no exercício
da função educadora começa a defender-se uma educação feminina
orientada para as competências que lhe são atribuídas socialmente: mãe,
dona-de-casa e educadora, ou a mulher-orquestra como lhe chama Anne
Marie Sohn (citada em Pinho, Marques e Guimarães, 2004:100).
Mais recentemente, já durante o século XX, testemunhamos o
impacto dos media na formação da imagem do corpo da mulher sem
que se assista por seu turno a uma alteração significativa das categorias
sociais predominantes que lhe são atribuídas: a mulher continua a ser
mulher-esposa, mulher-mãe e mulher-dona-de-casa, a que se somou por
motivos de necessidade económica a de mulher-trabalhadora. Nunca
como agora a mulher foi tanto “mulher-orquestra”. Este conceito de
mulher condicionada por estruturas e ideologias religiosas, económicas,
sociais e culturais, constitui o referencial de pensamento preexistente de
que fala Moscovici onde assentam as representações sociais da Mulher
na contemporaneidade.
Utilizar a Teoria das Representações Sociais como ferramenta
de análise de uma exposição museológica permite-nos elaborar uma
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grelha construída a partir das ideias preexistentes de mulher, recorrendo
por exemplo às categorias sociais, aos papéis sociais e aos estereótipos
atribuídos às mulheres na contemporaneidade, porque, como vimos, será
através desta estrutura mental preexistente que o sujeito irá descodificar
as imagens que lhe são apresentadas pelas exposições museológicas.
Assim, os estereótipos femininos dominantes na definição da
imagem social da mulher actual, tais como afectuosa, bonita, carinhosa,
dependente, elegante, emotiva, feminina, frágil, maternal, meiga,
romântica, sensível, sentimental, sensível, sedutora, reflectem o ponto
de vista prevalecente do grupo/sociedade. De igual forma as categorias
sociais aplicadas à mulher, como a de mulher-mãe, mulher-esposa,
mulher-dona-de-casa e de mulher trabalhadora, mantêm-se como
categorias dominantes, coexistindo simultaneamente na sociedade
ocidental actual.
É também importante referir que a mulher, como representação
em contexto museológico, apresentada através de imagens, textos,
objectos do universo feminino, vestígios materiais, memórias
fragmentadas, é quase exclusivamente representada pelos homens.
Como objecto museológico, a mulher convencionalizada da sociedade
ocidental aparece principalmente como mulher simbólica (associada
ao cristianismo - as santas -, e ao poder - as rainhas), como mulher
despersonalizada (incógnita) e como mulher ausente (sabemos que
esteve presente no processo mas desconhecemos como e quem).
A Teoria das Representações Sociais, como ferramenta de
análise, permite utilizar o critério da representação da mulher, que irá
prevalecer sobre o critério estético da obra ou do suporte em que essa
imagem é apresentada ou inclusive da técnica. Com est a metodologia,
as imagens da mulher podem ser observadas e interpretadas sob a
óptica da análise da utilização social que é feita dessas imagens, num
espaço de socialização, fruição, educação e de comunicação que é o
Museu, tentando perceber que categorias de mulher estão presentes nas
exposições e que características da mulher são transmitidas em termos
de conteúdos expositivos ao público.
Aceitando uma definição de museologia social, de forte
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intervenção na comunidade e capaz de gerar a mudança e provocar
o desenvolvimento, é de admitir que uma imagem/ mensagem
transmitida numa exposição museológica, entendida esta enquanto
processo comunicacional e de interpretação, terá impacto suficiente para
moldar opiniões e constituir- se em conhecimento do senso comum, ou
seja, em representação social.
Para isso a museologia terá de romper, ao nível museográfico
e de comunicação, com a organização das exposições por tipologias,
ou por épocas ou estilos de peças; terá de elaborar exposições como
locais de produção de significados e diálogos que se estabelecem entre
os produtores (museólogos) e os sujeitos (observador), num processo de
interpretação e reinterpretação contínuos; terá de organizar as peças
expostas fora das categorias de classificação patrimoniais clássicas, para
que os objectos e os textos e todos os componentes de um dado discurso
expográfico possam revelar mais do que os princípios abstractos de
forma, de estilo ou o individualismo do criador e possibilitar uma
abordagem sob a óptica de Género.
Ao analisar uma exposição museológica entendida como forma
de comunicação, considera-se que toda a exposição pretende difundir
conhecimentos, na maior parte dos casos resultantes de investigação
científica específica, dirigidos ao maior número possível de visitantes
e atendendo ao seu grau de diversificação, quer cultural, quer social,
quer etária. Mas alguns investigadores afirmam que a difusão ou a
vulgarização científica não contribui para uma efectiva partilha do
conhecimento (Schiele e Boucher: 1994).
Uma exposição museológica pode ser interpretada em dois
planos: o plano comunicacional e o plano representacional. O primeiro
manifesta-se pelas interacções estabelecidas entre a mensagem e o
receptor; o segundo pela reconstrução/ interpretação da realidade a
partir dos conteúdos expostos, para a qual contribuem os processos
de formação e divulgação das representações sociais: a ancoragem e a
objectivação, através das quais o receptor faz coincidir os conhecimentos
científicos da exposição ao seu meio quotidiano e à sua estrutura mental
e de conhecimento preexistentes.
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Isto vem ao encontro das afirmações de Schiele e Boucher (1994:
409) que consideram que uma exposição estabelece uma relação de
negociação e de troca entre o conjunto de informações que oferece ao
sujeito e o quadro de acolhimento que constituem as representações
deste último. Os mesmos autores são de opinião que uma exposição
indica sempre como olhar (1994:423) e dificilmente cria condições
para uma relação de apropriação dos conhecimentos por parte dos
sujeitos. Ela contribui mais para uma reorganização das representações
do que para uma real transformação do processo cognitivo.
Afastamo-nos das afirmações de Schiele e Boucher, porque se é
verdade que, como afirma Moscovici, a representação iguala toda a
imagem a uma ideia e toda ideia a uma imagem12 , também afirma
que o papel do sujeito é activo e que as próprias representações sociais
são estruturas activas e não imutáveis, existindo uma interacção entre
o sujeito e as representações sociais, que possibilita tanto a resistência
como a mudança. (Bauer; 2008). Se uma exposição contribui para uma
reorganização das representações, já deixa aos museus e à museologia
uma possibilidade para influenciar as representações dos sujeitos.

Considerações finais
Estudar a imagem da mulher em museus relaciona-se com
a temática e a problemática mais vasta da relação entre o Género e a
Museologia, resultante da importância que na contemporaneidade se
está a atribuir à igualdade de género, à inclusão social em museus e à
vivência plena da cidadania.
A desigualdade de género resulta dos papéis socialmente
atribuídos a homens e mulheres e à diferente escala de valorização social
desses papéis, sendo o papel social da Mulher constituído por um feixe
12

Infere-se daqui que, uma imagem de mulher em contexto museológico,

interpretada à luz de uma representação social, faz corresponder essa imagem
a uma ideia preexistente de mulher e que, em sentido inverso, toda a ideia
de mulher encontra um equivalente numa imagem exposta
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entrecruzado de representações sociais: a representação da diferença, a
distinção masculino/feminino, a relação superioridade/inferioridade,
força/ fraqueza, as relações de poder/submissão, etc.
Numa tentativa de esclarecer se os museus estão a contribuir ou
não para a igualdade de género, parte-se da hipótese que as representações
sociais da mulher resultam de uma construção social do presente e são
constituídas por ideias feitas, estereótipos, normas de comportamento,
expectativas e papéis socialmente atribuídos.
Foram propostos ao longo deste artigo vários pontos de contacto
entre a Teoria das Representações Sociais e a Museologia. Ao definir o
que são representações sociais percebe-se que elas estão presentes nas
nossas vidas, no nosso entorno e que são essenciais para a formação do
conhecimento e no processo de comunicação entre os indivíduos.
Resultando os museus de uma construção social que envolve
acções de apreensão e categorização do mundo, que remetem para a
comunicação e para a representação simbólica do real, é de admitir
que as representações sociais estão presentes no universo dos museus
nos mais diversos níveis, desde a selecção patrimonial, à categorização
do património, à concepção de um discurso expositivo, à construção
de conhecimento e à comunicação. Indo ainda mais longe, pode-se
afirmar que o museu é um dos locais privilegiados para as representações
sociais se manifestarem e também que os museus podem desempenhar
um papel na formação de novas representações, sendo esta uma área a
necessitar de investigação experimental.
Relativamente à análise das imagens da Mulher em exposições
museológicas, conforme o propósito inicial, a utilização de uma
grelha de categorias sociais atribuídas à mulher e de uma grelha de
estereótipos mais utilizados para qualificar as mulheres, permitirá
confirmar se o visitante/utilizador de uma exposição, ao olhar para uma
imagem de mulher, a descodifica com essa grelha mental preexistente
comum ao grupo e se uma exposição tem poder suficiente para alterar
representações do indivíduo.
Ficam demonstradas neste artigo duas interacções entre a
Museologia e a Teoria das Representações Sociais, a o aplicar esta última
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como ferramenta de análise de exposições em contexto museológico:
- a confirmação de que o sujeito escodifica aquilo que vê utilizando
as representações mentais e sociais que já possui;
- ao tomar consciência deste facto, o museu pode utilizar o
conteúdos das exposições para constituir novas representações sociais,
ou influenciar o sujeito a reorganizar as representações sociais com que
previamente entrou no museu.
Aceitar estas possibilidades permitirá trabalhar a questão do
género nos conteúdos das exposições apresentadas em museus na
contemporaneidade e contribuir para a Igualdade de Género numa
dinâmica interventora dos museus na sociedade.
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Do gueto à partilha nos Museus do Algarve

Dália Paulo

Resumo
Partindo da noção de rede até à sua utilização no âmbito da
museologia, este trabalho começa por fazer uma cartografia das redes
museológicas de carácter geográfico em Portugal, para chegar ao nosso
caso de estudo: a Rede de Museus do Algarve.
Fez-se uma análise comparativa de dezanove casos inventariados,
que nos permitiu tipificar três tipos de redes relativamente à abrangência
territorial e à diversidade de tutela: municipais, concelhias e mistas.
Este estudo analítico possibilitou, ainda, identificar como processochave para a constituição destas redes a necessidade de comunicar de
forma ágil e rápida, em dois sentidos: entre pares e com os públicos.
No caso da rede museológica do Algarve faz-se uma análise dos
factores que levaram à mudança de mentalidade e à criação da rede, um
percurso que levou uma década a ser percorrido. Explica-se, também, os
métodos de trabalho que estiveram na origem da constituição da Rede de
Museus do Algarve e analisa-se a missão e os princípios que a regem. Por
fim, faz-se o balanço dos dois anos de existência desta rede e perspectiva-se
a sua acção no futuro.
Palavras-chave: Redes; Redes museológicas; Rede de Museus do Algarve.
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1. Introdução
Iniciámos, há dois anos, um trabalho de investigação no âmbito de
um Doutoramento em Museologia que se propõe estudar e problematizar
o contributo dos museus algarvios na construção da imagem regional.
No estudo que ora apresentamos, o recorte incide sobre o caminho
percorrido pelos museus da região do Algarve na última década até
à criação da Rede de Museus do Algarve, em 2007. A delimitação
temporal prende-se com três acontecimentos que contribuíram para
iniciar um caminho de mudança na museologia regional: a realização
do VIII Encontro de Museologia e Autarquias em Portimão (1997),
a criação da Rede Portuguesa de Museus (2000) e a publicação da
Lei Quadro de Museus Portugueses em 19 de Agosto de 2004, que
pressupõe a criação de núcleos regionais de apoio (artigos 107.º e 108.º).
Assim, definiram-se como objectivos gerais: identificar e analisar a
noção de rede tecnológica e de informação; fazer uma síntese de como a
sociedade em rede chega à museologia; analisar e comparar experiências
de redes territoriais portuguesas. Como objectivos específicos para o
estudo de caso: analisar os inputs que estiveram na origem da mudança
de atitude e da criação da rede; identificar o funcionamento da Rede de
Museus do Algarve e verificar como a acção da rede está a contribuir
para o reforço da imagem regional. A metodologia proposta passa
por, inicialmente, abordar a noção de rede e, consequentemente, de
redes museológicas; seguida de um diagnóstico do tecido museológico
regional e de uma leitura crítica sobre os dois anos de actividade da Rede
de Museus do Algarve.
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2. Das redes de informação às redes museológicas
Ao iniciar um trabalho sobre redes temos, obrigatoriamente,
de abordar a revolução tecnológica realizada a partir da década de 60
do século XX e que teve como foco principal os Estados Unidos da
América. Foi este impulso tecnológico que permitiu o surgimento de
uma nova era: a da sociedade em rede.
O conceito operático de rede, estritamente ligado à tecnologia,
rapidamente se estende às relações sociais e modifica a forma como os
actores sociais se relacionam entre si. Podemos ir mais longe e afirmar
que a grande diferença entre esta revolução tecnológica e as anteriores é
que agora “são tecnologias para agir sobre a informação, não apenas
informação para agir sobre as tecnologias” (Castells, 2007: 87). Isto
significa que estávamos perante uma mudança de paradigma social que
se caracterizou pela fácil e rápida disseminação da informação, como
matéria-prima de trabalho, modificando o modo de acesso à mesma,
que até então se fazia de forma hierárquica e estratificada, com fluxos
unilaterais. Este caminho permitiu o aparecimento de novas formas
de organização social: as redes. As redes são estruturas de comunicação
abertas e ilimitadas que permitem uma flexibilidade entre os vários
nós dessas redes. E, por outro lado, ritmos e fluxos de comunicação
variáveis e que se reajustam a cada nova necessidade de forma “quase”
orgânica. Castells afirma mesmo que as redes são “instrumentos
apropriados para uma cultura de desconstrução e reconstrução” (Castells,
2007: 607). Sem pretendermos ser exaustivos, interessa para este
trabalho a definição que Paul Baran, na década de 60 do século XX,
faz de três tipos redes de comunicação: centralizadas, descentralizadas e
distribuídas. Nas redes centralizadas, segundo o autor, todos os nódulos
estão ligados directamente a um núcleo central, enquanto que nas redes
descentralizadas funcionam em simultâneo vários núcleos. Por seu
lado, as redes distribuídas permitem uma comunicação mais eficaz e uma
polorização maior.
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Para a área em análise – os museus – estas definições de Paul Baran
aplicam-se de forma muito concreta nas redes existentes em Portugal,
mas a este assunto voltaremos quando analisarmos as redes museológicas
de âmbito territorial.
Por agora, interessa-nos voltar à definição de rede e reforçar a
ideia de como a passagem de um conceito de base tecnológica modifica
a sociedade. Desde a economia à produção e ao emprego esta revolução
conceptual e prática permitiu encurtar distâncias e redefinir as noções de
tempo e espaço. E podemos perguntar: qual o papel da identidade e da
cultura? Como se adaptaram? As novas formas de comunicação levam a
uma atemporalidade que devemos questionar e onde a noção de espaço
se transformou do local para o global. Estas são duas questões que os
museus devem perceber e trabalhar, assim como todas as representações
sociais que daí resultam devem ser usadas como potenciadoras de novos
discursos e não como atavismos que nos barram o caminho.
As redes são m instrumento que permite, na sociedade actual,
organizações de geometria variável. Essas organizações chegaram
à museologia e, antes de passar a essa análise, terminamos com as
definições de rede de Kelly e de Mulgan, respectivamente: “a única
organização capaz de crescimento sem preconceitos e aprendizagem sem
guias” e “as redes são criadas para melhorar a comunicação” (Castells,
2007: 87 e 88). Com estas citações fazemos a ponte para as redes
museológicas, pois estas redes vieram quebrar barreiras e preconceitos
nos museus portugueses e na sua forma de trabalhar e de se relacionar,
contribuindo, muito significativamente, para potenciar a comunicação
entre museus e dos museus com os seus públicos.

2.1. A noção de rede na museologia portuguesa e a criação da Rede
Portuguesa de Museus
Vamos considerar, para o âmbito deste trabalho, que a noção de
rede chega à museologia portuguesa pela mão de João Couto. O então
director do Museu Nacional de Arte Antiga propõe a criação, em 1941, de

Dália Paulo

523

uma “Rede de Museus do Estado”. Essa rede, na opinião do autor, devia
ser alargada e vir a contemplar o apoio a Museus que dependessem de
autarquias locais (Camacho et alli, 2001: 12).
Porém, esta sugestão não teve consequências e as missões da
Unesco, realizadas a pedido do Governo português por Per Uno Agren
(1976 e 1979), voltam a por a tónica na questão da implementação de
uma rede museológica nacional. No documento de 1979, o especialista
preconiza como acções a longo prazo: a criação de uma “uma rede de
museus”, tendo como base a constituição e o reforço dos museus regionais,
considerados como irradiadores territoriais dessas redes. Especificamente
para o caso em estudo – o Algarve – o autor indica ainda a necessidade
de criar uma organização de museus da região, com vista à potenciação
e integração dos recursos existentes (Agren, 1979:10).
Em 1981, o Plano Museológico Nacional, apresentado à tutela por
Natália Correia Guedes, presidente do Instituto Português do Património
Cultural (IPPC), inclui como um dos objectivos a constituição de uma
“rede museológica nacional”, bem como a realização de protocolos de
colaboração com museus de zonas do País onde não existissem museus
dependentes do IPPC (Camacho et alli, 2001: 14), como é o caso da região
algarvia1.
A questão da constituição de redes começa a ser um factor
constante nas preocupações e nas necessidades dos profissionais de
museus, sobretudo a partir de finais da década de oitenta do século
XX. Recorde-se, nesse tempo, o encontro da Amadora sobre Museus
Locais da Região de Lisboa, tendo como uma das principais conclusões a
necessidade de um trabalho em rede.
Contextualizar a noção de rede museológica portuguesa implica,
também, referir o papel que a sociomuseologia, através das Declarações
Internacionais – Santiago do Chile (1972), Quebec (1984) e Caracas
(1992) – teve na mudança de mentalidades e, sobretudo, no alargamento
do conceito de museu a novas realidades e a uma intervenção social mais
1

No Algarve esse trabalho começou a ser realizado com o Museu

Regional do Algarve, que coordenaria os restantes museus da região como
indicava o Plano Museológico Nacional, mas nunca deu resultados.
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activa. O museu novo, como denominado na Declaração de Santiago
do Chile, exigia novas formas de trabalhar, novos desafios e novas
articulações. Estes reflexos chegam a Portugal através do papel pioneiro
de Mário Moutinho e da organização dos Encontros de Museologia e
Autarquias que trouxeram para a discussão, desde o início, a questão da
articulação territorial e das redes.
Em meados da década de noventa do século XX e,
particularmente, nos Encontros de Museologia e Autarquias, promovidos
pela Universidade Lusófona, realizados no Seixal (1996) e em Portimão
(1997) a noção de rede museológica e a sua pertinência voltava a ser
questionada, depois da grande explosão de museus nos anos oitenta e
princípios da década seguinte.
No Encontro do Seixal, Maria Olímpia Lameiras-Campagnolo
apresenta três tipos de redes museológicas: interligadas por uma
“instância coordenadora”, com partilha de funções pelos vários
núcleos; providas de “variantes”, onde a comunicação se faz entre
unidades de desigual estruturação funcional e logística e, por fim, as
redes “ramificadas” e “intersticiais”, que estimulam o vigor criativo e
comunicativo dos núcleos e que podem ir além dos limites territoriais
municipais. (Lameiras-Campagnolo, 1998: 104). Aqui impõe-se fazer o
paralelo com os três tipos de redes que Paul Baran definiu: centralizada
= instância coordenadora; descentralizada = variantes e distribuída =
ramificadas ou intersticiais. Consideramos que também nas redes com
uma “instância centralizadora” há comunicação entre unidades com
estruturas desiguais, como veremos na análise específica das redes
museológicos territoriais. Mas antes desses casos específicos, detenhamonos ainda no encontro do Seixal e nas suas recomendações finais:
“Conjugação de esforços e contactos no sentido de
concertar projectos, iniciativas e realizações, quer ao nível
do apoio técnico e científico e de troca de experiências,
quer ao nível das formações, entre entidades museais e
organismos de tutela, nomeadamente sob a forma de
redes” (AA.VV, 1998: 294).
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Importa referir que este encontro foi realizado numa região –
Setúbal – que na década de oitenta foi pioneira na tentativa de construir
uma rede de museus do respectivo distrito. Esta rede foi pioneira e
importante à época para os profissionais que estavam a começar, mas
a tentativa de institucionalizar a “rede” foi o princípio do fim desta
experiência inovadora.
O outro encontro de Museologia e Autarquias foi realizado
em Portimão, cinco meses depois da publicação da Lei Orgânica do
Instituto Português de Museus, Decreto Lei n.º 161/97 de 26 de Junho
1997. Este novo diploma legal indicava a criação da Rede Portuguesa
de Museus, nomeadamente no artigo 4.º onde especificava que:
“A Rede Portuguesa de Museus será constituída por
museus dependentes do IPM ou pertencentes ao Estado,
a autarquias ou a outras pessoas colectivas públicas ou
privadas que integrem nos seus acervos espécies de
reconhecido valor e interesse”.
Foi o primeiro fórum público onde se debateu a futura Rede
Portuguesa de Museus, sua estrutura e suas orientações. Dá-se disso nota
nas conclusões do encontro com a inclusão de três orientações para a nova
rede nacional de Museus: cooperação nacional e local na interacção e no
apoio a projectos de formação, de mobilidade de pessoal, de conservação,
de investigação, de comunicação; horizontalidade e flexibilidade das
estruturas em rede e transversalidade na relação institucional e respeito
pela individualidade; realização de um levantamento real e rigoroso do
panorama museológico nacional para facilitar a definição de critérios
comuns, bem como a criação de serviços descentralizados de apoio2.
(AA.VV, 1997: 2)

2

O que viriam a ser designados por “Núcleos de Apoio a museus” na

Lei Quadro de Museus Portugueses, artigo 107.º e 108.º, Lei 47/04 de 19 de
Agosto.
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Ainda do documento síntese com as conclusões de Portimão,
duas outras referências devem ser feitas: a proposta de criação
de programas inter-museus e de criação de Centros Regionais
de recursos museológicos e a criação da Associação dos Museus
Municipais com o apoio da Associação Portuguesa de Museologia 3 Após
um intenso trabalho de preparação, a 23 de Maio de 2000 é instituída a
Estrutura de Projecto da Rede Portuguesa de Museus4, com uma duração
de três anos. Salientamos que o despacho reconhecia a diversidade
museológica nacional e a sua forte expressão, pretendendo trabalhar
de forma integradora e respeitadora dessa realidade. Contudo, pode
parecer algo contraditório, um dos objectivos era o de normalizar5 o
tecido museológico português justificando a opção para se conseguir
a “salvaguarda das memórias e heranças colectivas e da indispensável
participação na vida social e cultural das comunidades” (Despacho n.º
616/2000).
A constituição da Rede Portuguesa de Museus foi acompanhada
de uma profunda reflexão e auscultação dos profissionais de museus e
das suas carências. Em 2001, editam-se as “Linhas Programáticas da
Rede Portuguesa de Museus”.
3

Esta ideia não foi desenvolvida mas foi criada, a 7 de Dezembro

de 2000, no seio da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a “Secção
de Municípios com Museu”. Esta secção realizou a Festa dos Museus na Maia
em 2003 mas não tem desenvolvido trabalho regular.
4

Despacho n.º 616/2000. Em 2005, por Resolução do Conselho

de Ministros de 30 de Junho, é denominada de Estrutura de Missão Rede
Portuguesa de Museus. E, na sequência do Programa de Reestruturação da
Administração Central do Estado (PRACE) e da criação do Instituto de Museus
e da Conservação (fusão entre Instituto Português de Museus e Instituto
Português de Conservação e Restauro) é integrada na estrutura orgânica como
Divisão de Credenciação e Qualificação.
5

Esta questão foi repensada e nas “Linhas Programáticas da Rede

Portuguesa de Museus” afirma-se claramente que: “os propósitos da Rede
Portuguesa de Museus (...) não visam normalizar ou uniformizar os museus”
(Camacho & alli, 2001: 37).
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Deste estudo destacam-se os fundamentos para a constituição
da RPM: explosão museológica (pós 25 de Abril de 1974); falta de
articulação regional e a quase inexistência de projectos inter-municipais
e o fraco conhecimento da realidade museológica nacional6.
A Rede Portuguesa de Museus é “um sistema de mediação e de
articulação entre entidades de índole museal, tendo por objectivo a
promoção da comunicação e da cooperação com vista à qualificação da
realidade museológica portuguesa” (Camacho & alli, 2001: 32). Trata-se
de um modelo centralizador que regula, credita e contribui de forma
significativa para a qualificação do panorama museológico nacional.
A RPM cria plataformas de comunicação, informação e partilha entre
os vários núcleos que constituem esta rede e estimula a partilha e o
diálogo entre eles. A sua actuação e a sua abrangência territorial têm
vindo a permitir que as distâncias se relativizem e que a nível regional se
dinamizem novas formas de articulação.
Em 2001 é organizado no Seixal um Fórum Internacional
sobre Redes de Museus, promovido pela Rede Portuguesa de Museus,
onde são apresentadas várias experiências. Porém, para a nossa análise
interessa destacar os artigos de Per-Uno Agren e de Maria Olímpia
Lameiras-Campagnolo e Henri Campganolo. Per-Uno Agren concorda
com o conceito de rede aplicado à RPM, por significar, no dizer do
autor, dar uma “importância central à comunicação” (Agren, 2002:21).
O artigo conceptual dos investigadores Campagnolo analisa a questão
da rede vesus sistema, e de como o primeiro conceito permite uma
organização mais flexível, aberta e de diálogos paralelos, onde as noções
de alargamento ad infinitum e de construção são uma constante,
ao mesmo tempo que marcam a diferença na forma organizativa
(Campagnolo & Campagnolo, 2002:27).
A Rede Portuguesa de Museus funciona como “instância
centralizadora” dessa rede, onde, no seu interior, apesar das diferenças
entre os vários museus, não existe diferenciação.
6

Estes foram também os fundamentos que, seis anos depois, a Rede de

Museus do Algarve diagnosticou para a região (vide capítulo 3.1).
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A criação de redes pressupõe a intensificação do diálogo e da
comunicação entre os vários membros da rede e, simultaneamente, a
aceitação da diferença como potenciadora de mais valias. No caso de
Portugal, a publicação da Lei-Quadro de Museus Portugueses previa a
constituição de “Núcleos de Apoio a Museus7” (artigo 107.º e 108.º), a
ser instalados nos museus nacionais e noutros museus da RPM8 que se
“destaquem pela qualidade dos serviços prestados em determinadas áreas
disciplinares e temáticas”, visando a desconcentração e a qualificação dos
museus municipais. Estes núcleos surgem, em nosso entender, como
potenciadores de redes regionais.
Sem os núcleos a funcionar, o legislador delega nas Direcções
Regionais de Cultura, aquando da publicação da Lei orgânica do
Ministério da Cultura (2006)9, o papel no “apoio técnico, em articulação
com o IMC, I. P., a museus integrados na Rede Portuguesa de Museus e a
outros localizados na área de actuação geográfica da direcção regional”.
Contudo, passados dois anos, essa articulação não é visível ou entendível
no terreno.

2.2 As redes museológicas de âmbito geográfico
Centrando-nos na questão das redes museológicas de âmbito
geográfico, importa colocar duas premissas prévias, que nos parecem
essenciais, para a compreensão desta explosão de redes museológicas
na última década em Portugal: a primeira é que estamos perante uma
mudança de atitude dos museus perante a sociedade.
7

Estes núcleos ainda não foram implementados no terreno.

8

A instalação destes núcleos será feita em todas as áreas geográficas

de actuação das Comissões de Coordenação Regional. Estes núcleos terão
como funções, entre outras, as de apoiar os museus da área geográfica; dar
pareceres e elaborar relatórios sobre questões relativas à museologia na área
geográfica e contribuir para a vitalidade e dinamismo cultural dos locais.
9

Decreto-Lei 215/2006 de 27 de Outubro
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Uma mudança lenta mas progressiva, urgente e necessária,
que nos conduz ao derrubar de fronteiras interiores, para utilizar a
terminologia de Mário Moutinho (2008: 1). Em segundo lugar, o fácil e
rápido acesso à informação levou ao quebrar de barreiras territoriais,
a inovar e a perceber que a união de esforços permite ao museu
cumprir de maneira mais eficaz e eficiente a sua função social.
Esta última década - quer devido à acção da RPM e como
consequência da Lei-Quadro de Museus Portugueses n.º 47/2004 de
19 de Agosto, quer devido à necessidade de optimizar recursos - viu
nascer várias redes de âmbito territorial. Identificámos e analisámos, para
este trabalho, o funcionamento e o âmbito de 19 redes museológicas de
carácter geográfico no País. Esta nossa análise pretende servir de ponto
de partida para o estudo de caso – A Rede de Museus do Algarve.
Em função da abrangência territorial e das tutelas classificámos
três tipos de redes de âmbito geográfico:
1. Municipais - em que todas as entidades são de tutela municipal;
2. Concelhias - em que a área geográfica do concelho é o que reúne
os membros da rede independentemente da tutela;
3. Mistas - que englobam diferentes tutelas e áreas geográficas
alargadas de âmbito inter-municipal.
As redes são plataformas de geometria variável de encontro e de
diálogo. Nos casos acima tipificados podemos dizer que há dois aspectos
comuns aos três tipos de redes: a forma de organização centralizada
com uma “instância coordenadora” e serem compostas por unidades de
desigual estrutura funcional e logística, as redes que Maria Olímpia
Lameiras-Campagnolo classifica de “variantes” pela diversidade dos
vários nós (Lameiras-Campagnolo, 1998: 104).
Outro ponto comum que perpassa em todas as experiências, é o
duplo objectivo que está na sua origem: um interno, em que se pretende
rentabilizar recursos, partilhar experiências, qualificar as entidades
museológicas e, outro, externo, de comunicação com os públicos, de
imagem e de desenvolvimento local ou regional.
Criar redes significa pensar um determinado território e querer
agir sobre esse território de forma articulada e complementar, e isso
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é notório nos três tipos identificados, sendo, em nosso entender, de
forma mais fechada no primeiro tipo de redes, exclusivamente de tutela
municipal; enquanto na última tipologia identificada passou-se do
local para o regional.
Da análise comparativa que fizemos e da forma como a “simples”
constituição de uma rede, apesar de em muitos casos formal, veio
quebrar barreiras e colocar os actores a dialogar, permitiu aos museus
envolvidos sair do seu gueto, das suas paredes, das suas colecções e
olhar o território. Esta revolução lenta e mental trará resultados
muito positivos para a qualificação e diversificação da oferta museológica
nacional, bem como para a afirmação dos museus como parceiros locais
no desenvolvimento. Esses resultados são ainda, sobretudo, ao nível
interno dos próprios museus. Contudo, já existem vários exemplos na
área da comunicação com os públicos, onde o trabalho é feito em rede.
Centremo-nos nas especificidades de cada um dos tipos por
nós definido, para que possamos ter uma perspectiva mais concreta
sobre esta revolução silenciosa e lenta nos nossos museus.

2.2.1 As Redes Municipais
Rede Municipal de Museus de Santa Maria da Feira (2000) – Museu
Convento dos Lóios; Rede Museológica de Tavira (2001) – Museu
Municipal; Rede Municipal de Museus de Loures (2003) – Museu da
Quinta do Conventinho; Rede de Museus e Galerias Municipais de
Óbidos (2004) – Museu Municipal; Rede de Museus de Cascais (2005)
– Divisão de Museus; Rede Municipal de Museus de Mogadouro (2007);
Rede de Museus de Loulé (2007) – Museu Municipal; Rede de Museus
do Freixo (2008) – Museu Municipal; Rede Municipal de Museus
de Arruda dos Vinhos (2009) – Divisão Sócio-Cultural; Rede de
Museus Municipais de Aveiro (2009) – Divisão de Museus e Património
Histórico e Rede de Museus de Santarém (em projecto) – Departamento
Sócio-Cultural.
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Nas redes municipais a sua origem prende-se, sobretudo, com uma
necessidade funcional de criar sinergias e maximizar recursos e, em
muitos casos, têm regulamento municipal próprio da “Rede Municipal”.
Falámos de explosão museológica a partir do início da década de
90 do século XX mas, em nosso entender, essa explosão ainda continua.
Estas redes municipais são um bom exemplo disso, pois muitas delas são
constituídas sem que as várias entidades museológicas existam, como são
os casos de Tavira, Loulé, Aveiro, Freixo e Mogadouro. Este último tem
regulamento aprovado mas sem nenhum membro na rede a funcionar10.
Nestas redes existe, normalmente, um museu-sede ou responsável
pela rede que não é flexível, nem de geometria variável e onde a adesão
não é livre mas imposta pela tutela. A rentabilização de recursos humanos
e financeiros é o motivo principal da constituição destas estruturas.
Podemos falar de rede? Ou apenas numa estrutura hierárquica, tipo
pirâmide ou cadeia que une vários núcleos? Se nos detivermos num dos
objectivos que levaram à constituição destas “redes” – a comunicação
– podemos dizer que um dos princípios, que está na origem da
constituição das redes, é aplicado. Isto porque até à criação destas redes
muitos museus da mesma tutela não comunicavam entre si, como
afirma um dos responsáveis de uma destas redes municipais: “museus
com a mesma tutela não partilhavam experiências, não havia contacto”.
Como funcionam dentro de um órgão de tutela única estas
estruturas são centralizadas ou no museu municipal ou na unidade
orgânica, normalmente uma Divisão Municipal (vide caixa), onde o que
se pretende é que todo o trabalho, desde a preservação à comunicação,
se faça de forma coordenada e programada em conjunto, rentabilizando
os recursos e onde as várias unidades dependem fortemente umas das
outras para a sua existência.
Entendemos que o papel das redes não é (nem pode ser)
meramente interno, de partilha de recursos, de experiências, de
comunicação, como muitas vezes se pressupõe nas intenções de
criação destas redes municipais. As redes devem, acima de tudo, avaliar
o impacto do seu trabalho na sociedade e, dessa avaliação, de forma
10

Funciona apenas uma Sala de Arqueologia
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flexível, reajustar metas, para que possamos “beneficiar da competência
de cada protagonista” (Lameiras- Campagnolo, 2002: 27).
Para concluir, podemos afirmar que estas redes estão a funcionar
de acordo com a sua estrutura orgânica – municipal - e que o seu
funcionamento vai sendo delineado no âmbito dos planos de actividades,
com a respectiva programação conjunta de iniciativas. Em todas estas
redes municipais há uma progressão em curso, não são estruturas
fechadas, mas em construção, quer de infra-estruturas, quer da forma
como as relações, entre os vários nós da rede, vão sendo aprofundadas e
construídas.

2.2.2 As Redes Concelhias
Rede Local de Museus das Caldas da Rainha (2003) – Museu Municipal;
Rede de Museus do Concelho de Estremoz (2006) – Museu Municipal;
Rede de Museus de Matosinhos (2006) – Divisão de Cultura e Museus;
Rede de Museus de Vila Real (2008) – Museu de Arqueologia e
Numismática; Rede de Museus de Famalicão (2009) – em implementação
(não está definida ainda a “instância coordenadora”).
Nas redes concelhias existe uma preocupação de qualificação do
tecido museológico de um território, independentemente da tutela. Há
uma visão de conjunto para esse território e uma necessidade de todos
os intervenientes unirem esforços para o desenvolvimento integrado
desse concelho.
A característica comum a este tipo de rede é a de que todas
partem de uma iniciativa municipal para a sua constituição. E isso
reflecte-se, também, na instância coordenadora” centralizada: é, em
todos os exemplos, um Museu ou uma Divisão Municipal (vide caixa).
A existência desta “instância coordenadora” estática inibe e amarra
os restantes nós da rede, subvertendo a própria essência de rede, onde,
a cada momento, um dos nós pode sobressair e liderar processos e
projectos. Havendo uma excessiva dependência desse centro e uma

Dália Paulo

533

geometria pouco variável, não se aproveitam as mais valias de cada
membro da rede.
Verifica-se, também, u m a diversidade/ disparidade muito grande
entre as várias entidades museológicas, quer em relação ao trabalho que
desenvolvem quer às colecções e aos recursos técnicos. Este aspecto leva a
que estas redes se apoiem muito nos museus tutelados pelos Municípios,
onde, com excepção da Rede das Caldas da Rainha, existem os técnicos
com formação.
Pelo pioneirismo e visão integradora cito o exemplo da
constituição da Rede Local de Museus das Caldas da Rainha (2003),
tendo sido a primeira rede a nível nacional que integrou museus
de diferentes tutelas, nomeadamente os Museus José Malhoa e de
Cerâmica, tutelados pelo então Instituto Português de Museus. Para
além destes museus, fazem também parte desta rede o Museu do
Hospital, Centro de Artes e Museu Barata Feyo. Entre as tutelas foi
assinado um protocolo visando a racionalização e a compatibilização dos
recursos, assim como o desenvolvimento de projectos conjuntos e o
estabelecimento de parcerias em diversas áreas de actividade. Porém, o
trabalho efectivo de rede tem-se centrado, principalmente, na realização
de actividades comemorativas conjuntas.
A Rede de Museus de Estremoz, constituída em 2006, é uma
das mais activas (em conjunto com Matosinhos). A sua constituição teve
na base objectivos muito concretos:
“divulgar os espaços museológicos existentes no concelho; fazer
circular os visitantes entre os museus; incentivar a colaboração entre
os diferentes museus, na área das exposições, actividades educativas e
auxílios técnicos e elaborar um roteiro dos espaços museológicos do
concelho”11.
Desde 2008 que estes museus desenvolvem um programa conjunto,
denominado “ViverMuseus”, durante o mês de Maio.
Os Planos de Emergência e Segurança destes museus estão a
ser desenvolvidos no âmbito de um programa de estágios que a rede
recebeu para este fim específico.
11

www.cm-estremoz.pt consultado em 30 de Abril de 2009
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Fazem parte desta rede nove unidades: Museu Municipal Prof.
Joaquim Vermelho, Núcleo da Alfaia Agrícola, Centro de Ciência Viva,
Museu de Arte Sacra, Museu Militar, Museu do Bombeiro, Museu
Rural, Museu da Farmácia e Museu Casa-Agricola José Cortes. A Rede
de Museus de Matosinhos (MUMA), criada em 2006, definiu a sua
missão e os seus objectivos, a saber:
“A missão do MUMA é a de mediar e apoiar o tecido museológico
do Concelho de Matosinhos, através, nomeadamente, do fomento da
cooperação entre as diversas instituições que albergam museus neste
território”.“Objectivos para concretizar a missão: a) Incrementar a
colaboração entre a Autarquia e os museus de Matosinhos; b) Promover
e divulgar os museus e as suas colecções; c) Democratizar o acesso à
informação e à formação de pessoal especializado; d) Descentralizar e
racionalizar meios técnicos e financeiros e e) Incentivar a aplicação de
correctas práticas museológicas e museográficas.”12
Esta rede é composta por 10 unidades museológicas: Museu
da Escola EB 2,3 de Lavra; Casa do Mar e tanques romanos; Museu
Paroquial de Lavra Padre Ramos; Museu dos Bombeiros; Museu da
Quinta de Santiago; Museu de História da Escola Gonçalves Zarco,
Museu da Misericórdia de Matosinhos; Casa-museu Abel Salazar;
Museu do Linho e do Milho e Museu de Jazigos Minerais Portugueses
Neste grupo incluímos, ainda, a Rede de Museus de Vila Real,
pois o Museu do Som e da Imagem é tutelado por um Empresa
Municipal (Culturval, E.M.), com administração e tutela próprias. Para
além deste museu fazem parte mais duas unidades: Museu Municipal de
Arqueologia e Numismática e Museu da Vila Velha.
A Rede de Museus de Famalicão está em fase de constituição e
será composta por dez museus: Museu de Camilo, o Museu da Indústria
Têxtil, o Museu Bernardino Machado, Museu Ferróviário e a CasaMuseu Soledade Malvar, Museu de Arte Sacra, Museu de Cerâmica;
Museu do Automóvel, Museu Fundação Cupertino de Miranda, Museu
da Guerra Colonial e Museu cívico, cultural e religioso de Mouquim.
12

www.cm-matosinhos.pt consultado em 30 de Abril de 2009
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Analisando os objectivos enunciados por estas redes podemos
dizer que são convergentes e muito semelhantes, pretendendo: divulgar
o património, descentralizar e qualificar recursos, levar o visitante a
percorrer o território concelhio.
Como potenciar ou promover a relação com as comunidades locais
e o papel destas na nova organização em rede está ausente dos objectivos
enunciados. Estas redes concelhias, que visam o desenvolvimento local,
têm todos os instrumentos para cumprir a sua função social, porque
muitos destes espaços nasceram da vontade de um grupo.

2.2.3 As Redes Mistas
Rede de Museus do Minho (2006) – Museu de Alberto Sampaio; Rede
de Museus do Douro (2007) – Museu do Douro; Rede de Museus do
Algarve (2007) – rotatividade anual.
Neste grupo encontramos uma diversidade muito grande na
organização em rede e no estado em que essas redes se encontram.
Contudo, antes de especificarmos, importa referir que em todas estas
experiências há uma ideia-chave muito forte: a de complementaridade
territorial/ regional, que está na base da sua constituição, ao contrário
dos outros dois tipos onde a complementaridade territorial era de âmbito
local. É, ainda, neste último grupo que vamos encontrar um maior
número de entidades museológicas que fazem parte das redes: dezoito
no Minho, doze no Douro e catorze no Algarve. Estas três regiões
estão integralmente cobertas no seu território, ou seja, as entidades
museológicas que as constituem espalham-se por toda a região, com
tutelas muito diversificadas, a saber: administração central, municipal,
privada, fundação, associação.
A “instância coordenadora” continua a existir e a ser um tipo
de rede centralizada, mas com algumas variáveis. Na Rede de Museus
do Minho é o Museu Alberto Sampaio, tutelado pelo Instituto de
Museus e da Conservação, que lidera; na Rede de Museus do Douro
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é o Museu do Douro, tutelado pela Fundação do Douro e na Rede de
Museus do Algarve são cinco museus por ano que servem de “instância
coordenadora”, independentemente da tutela. É o único caso, nos três
tipos referenciados, em que a “instância coordenadora” que, apesar de
tudo, consideramos centralizada, vai mudando anualmente por eleição
dos membros da rede.
A Rede de Museus do Douro está numa fase inicial que se
prende, sobretudo, com a criação das infra-estruturas que irão integrar
a rede, nos vários concelhos da região do Douro.
A Rede de Museus do Minho, a mais informal deste grupo,
surgiu de uma necessidade específica destes museus, a preparação
dos documentos obrigatórios indicados na Lei Quadro dos Museus
Portugueses: regulamento interno, política de incorporações e plano
de conservação preventiva. Esta rede é a única, nos dezanove casos
em análise, em que todos os membros integram a Rede Portuguesa de
Museus. É, também, de todas as redes a mais técnica, no sentido em que
a sua actuação está muito ligada aos profissionais dos museus e ao debate
de questões museológicas específicas.
Esta primeira parte centrou-se na análise das redes tecnológicas
e de informação e no surgimento da nova era da sociedade em rede, até às
redes na área museológica e, dentro desta, especificamente as de âmbito
geográfico. Feito este percurso vamos circunscrever-nos à realidade
algarvia e iniciar o estudo de caso: a Rede de Museus do Algarve.

3. A realidade museológica algarvia
O tecido museológico algarvio forma-se a partir de meados do
século XIX, pelo que faremos uma abordagem desta realidade apenas
no que consideramos ser os antecedentes das redes museológicas neste
contexto regional.
Em 1882, doze anos antes da criação do Museu Archeológico
e Lapidar Infante D. Henrique, Estácio da Veiga funda o Instituto
Archeológico do Algarve. Este instituto viria a solicitar ao Ministro do
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Reino a reorganização do Museu Provincial de Arqueologia que esteve
aberto durante um ano (1881) nas dependências da Academia de Belas
Artes em Lisboa. A criação de delegações locais - em cada município
algarvio - deste instituto era um dos objectivos, consubstanciando
o trabalho em rede que se perspectivava para a recolha de bens
patrimoniais.
Mário Lyster Franco sugere ao Congresso Regional Algarvio,
em 1915, a ideia de trabalho em rede para um objectivo concreto: a
de criação de Museus Regionais, resultantes da colaboração entre os
vários municípios algarvios (Franco, 1915:1). E, nesse mesmo ano,
como resultado da visita de José de Figueiredo, Inspector Regional de
Museus, ao Algarve, surge, em letra de lei13, a proposta de criação
de um Museu Regional de Arte e Arqueologia em Faro, a instalar no
antigo convento de Nossa Senhora da Assunção14.
Contudo, apesar dos esforços de descentralização, a realidade
museológica regional estava centralizada na capital de Distrito, com a
presença de quatro dos sete museus existentes até ao 25 de Abril de 1974
no Algarve.
O novo regime democrático, no seguimento da tendência
internacional15, beneficia a proliferação de museus, verificando-se no
tecido museológico regional uma mudança significativa, sobretudo nesta
última década: 54.16% das unidades museológicas existentes na região
abriram ao público neste espaço temporal. Consideramos que estamos
perante uma verdadeira museomania, para utilizar a expressão de Andreas
Huyssen, que emerge de uma necessidade social e da modernização das
últimas décadas.
13

Decreto 2:042 de 11 de Novembro de 1915, Diário do Governo, I Série,

p. 1245-1246.
14

Esta ideia nunca saiu do papel. Passados 45 anos a Câmara Municipal

de Faro compra este edifício e instala aí o seu Museu Municipal, onde ainda
hoje permanece.
15

Sobre o aumento do número de museus a partir da década de

70 do século XX conferir Riviére, 1989:63.
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Como afirma Huyssen “Não é a ideia de conservar tradições que
assinala o início do museu, mas sim de perdê-las, combinada com um
desejo profundo de (re)construção” (Huyssen, 2009:163).
Da análise realizada identificaram-se cinco factores que podem
justificar a explosão de unidades museológicas no Algarve: o rápido
desaparecimento de muitas actividades tradicionais; o crescimento da
indústria do turismo cultural na região; um recurso dos poderes públicos
à memória e à identidade como factores de (possível) desenvolvimento
local; o alargamento da noção de património e o aproveitamento dos
fundos comunitários, especialmente do QCAIII.
A inexistência de um Museu de tutela nacional na região e uma
politica virada para dentro e para micro unidades territoriais – concelhos
– levou à proliferação no Algarve de muitas unidades museológicas com
temáticas e propósitos muito semelhantes. Considera-se que, na quase
totalidade das estruturas museológicas algarvias nascidas na última
década, existem duas características comuns: inexistência de articulação
e complementaridade territorial e pouca inserção comunitária dos
projectos. Mesmo nos projectos relacionados com a temática etnográfica,
houve, sobretudo, recolha de objectos. A museologia algarvia sempre
esteve (e de algum modo ainda está) muito distante dos princípios
preconizados pela sociomuseologia. Todavia, existem três excepções que
devem ser referenciadas: o Museu de Portimão, que realiza um trabalho de
âmbito territorial e de proximidade com as várias comunidades (antigos
trabalhadores da fábrica, construção naval, etc.); o Centro de Memória
do Alportel, construído em colaboração com a comunidade local, que
teve como responsável o Museu do Traje de São Brás de Alportel, num
projecto de iniciativa municipal, em que o museu é um espaço com
utilidade social e gerido em parceria com as pessoas; e, por último, o
Museu do Mar e da Terra da Carrapateira, onde destacamos a inclusão
na própria exposição de uma declaração indicando que foi construído
aderindo aos princípios da Nova Museologia, com um texto intitulado
“Libertação do Objecto”.
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Este projecto teve como consultor Pierre Mayrand16. No decurso
da exposição pode ler-se que “O Museu, espelho de uma sociedade em
devir, assume-se como nosso porta-voz”, reflectindo esta frase o sentir da
comunidade perante este espaço de memória.
Como afirma Françoise Choay “o século XX forçou as portas
do domínio patrimonial” (Choay, 2000:13). Na museologia algarvia
esse alargamento conceptual faz-se sentir, sobretudo, na crescente
valorização da arqueologia industrial (Portimão, Silves e Vila Real
de Santo António). Porém, as temáticas predominantes nos espaços
inaugurados na década em análise são: a arqueologia (12.24%) e a
etnografia (18.75%).
A cartografia realizada da realidade museológica algarvia,
dos últimos dez anos, utilizou as auto-designações das entidades
museológicas referenciadas. Assim, foram registadas quatro designações
distintas: museu17 (38,46%), núcleo museológico18 (43,58%), colecção
16

Canadiano e um dos fundadores e ideólogos do Movimento

Internacional para a Nova Museologia (MINOM).
17

Aqui com variações de conceito em relação ao definido pela Lei-

Quadro de Museus Portugueses, n.º47/2004 de 19 de Agosto, artigo 3.º
Conceito de Museu: “é uma instituição de carácter permanente, com ou
sem personalidade jurídica, sem fins lucrativos, dotada de uma estrutura
organizacional que lhe permite: a) Garantir um destino unitário a um
conjunto de bens culturais e valorizá-los através da investigação, incorporação,
inventário, documentação, conservação, interpretação, exposição e divulgação,
com objectivos científicos, educativos e lúdicos; b) Facultar acesso regular ao
público e fomentar a democratização da cultura, a promoção da pessoa e o
desenvolvimento da sociedade.”
18

Na realidade regional com ligeiras diferenças do conceito aplicado

pelo INE: “Extensão ou pólo territorialmente descentralizado de um museu.
Ou seja, é uma unidade dependente de um museu que comporta os
principais serviços técnicos e permitem a sua adequada manutenção, bem como
o cumprimento das funções museológicas indispensáveis (investigar, preservar,
comunicar)” - Instruções de Preenchimento, Instituto Nacional de Estatística,
2009.
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visitável19 (2,56%) e centros de interpretação (15,38%).
Relativamente aos museus, encontramos situações muito distintas
nos dezasseis espaços mapeados. Três dos quatro museus da região
que pertencem à Rede Portuguesa de Museus abriram ao público
nesta última década, são os museus de Albufeira (1999), Tavira (2001)
e Portimão (2008) com equipas técnicas a funcionar e a cumprir a
sua função social. Os museus da Cortiça de Silves (2000), do Mar e da
Terra da Carrapateira (2008) com projectos museológicos sólidos. Os
museus municipais de Aljezur e de Olhão com espaços que surgiram
de projectos de investigação de um território mas onde falta uma equipa
técnica que lhes dê vida. E, finalmente, quatro casos em que três são
colecções visitáveis: paroquial de Olhão, Misericórdia de Faro e da
Mulher no Azinhal e um Centro de Interpretação, museu Issac Bitton de
Faro que está associado ao Cemitério Judaico de Faro.
Os núcleos museológicos, também designados de pólos,
apresentam na região algarvia uma característica específica: são
unidades que não dependem de um museu sede mas que existem
isoladas (Camacho, 2006:13). Foram identificados dezassete espaços
com esta designação, sendo que apenas em três casos, de tutela municipal,
estes núcleos estão relacionados com um museu-sede, a saber: Núcleo
Museológico de Cachopo (Museu Municipal de Tavira); Núcleo
Museológico do Espingardeiro (Museu Municipal Dr. José Formosinho,
Lagos) e Núcleo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte
(Museu Municipal de Loulé).

19

Esta é a única categoria onde os sítios assim designados se adequam

ao definido pela Lei –Quadro: “ 1 — Considera-se colecção visitável o
conjunto de bens culturais conservados por uma pessoa singular ou por uma
pessoa colectiva, pública ou privada, exposto publicamente em instalações
especialmente afectas a esse fim, mas que não reúna os meios que permitam
o pleno desempenho das restantes funções museológicas que a presente lei
estabelece para o museu.” - Lei Quadro de Museus Portugueses, n.º 47/2004
de 19 de Agosto, artigo 4.º
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Numa era de globalização e de sociedade em rede, a construção
social da Identidade, aqui entendida como “o processo de construção
do significado com base num atributo cultural” (Castells, 2007a: 3),
transmutou-se. No caso em estudo – museus algarvios - verificamos
que predomina o que Manuel Castells denominou de identidade
legitimadora20, a identidade construída pelas instituições dominantes
(Castells, 2007a: 4). Isso é visível se considerarmos que relativamente à
tutela, 71,79% das unidades museológicas que inauguraram na última
década, no Algarve, são de tutela municipal21. Seguem-se os espaços de
tutela privada (7,6%), com quatro unidades: Núcleo da Pesca do Atum,
Tavira (2000); Museu da Cortiça, Silves (2000); Museu Rural da Quinta
dos Avós, Silves (2002) e Núcleo Museológico do Antigo Sanatório,
Unidade de Saúde (2007).
A tutela religiosa (5,12%) abre três espaços: Pólo museológico
de Arte Sacra, Alferce, Monchique (2001); Museu da Misericórdia,
Faro (2004); Museu Paroquial de Olhão (2008). A Administração
Central desconcentrada (5.12%) inaugura os Centros Interpretativos de
Alcalar, Portimão (2001) e Milreu, Faro (2002); e as Associações sem
fins lucrativos (5.12%) inauguram o Museu o Saber das Mulheres,
Azinhal, Castro Marim (2000) e o Museu Issac Bitton, Faro (2007).
Cartografada, de forma breve, a realidade museológica algarvia,
com incidência nas mudanças da última década, importa agora identificar
os germes da mudança de atitude e de novas formas de trabalhar.
A transformação de um estado de isolamento e gueto dos museus
algarvios para um patamar de diálogo e de partilha é um caminho que
foi sendo percorrido lenta e timidamente, fomos assistindo a diversos
acontecimentos fundamentais para a construção de uma plataforma
comum dos museus da região. Nesse sentido, importa sistematizar esses
inputs que foram moldando uma nova realidade:
O autor define também: identidade de resistência e identidade de
projecto (Castells, 2007a: 2 a 9).
20
21

Exceptuam-se os concelhos de Vila do Bispo e Lagoa que não têm

unidades museológicas de tutela municipal (ambos os Municípios estão com
projectos de museus municipais em curso).
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1. A realização do Encontro de Museologia e Autarquias em
Portimão, em 1997, onde como referimos na primeira parte deste
trabalho, foi discutida a Rede Portuguesa de Museus, na sequência
da Lei Orgânica do Instituto Português de Museus, n.º 161/97 de
26 de Junho.
2. A assinatura de protocolos entre dois Museus do Algarve –
Faro e Portimão - e o Instituto Português de Museus, no ano de
1998, permitindo o início da partilha técnica e de boas práticas.
3. A Criação da Estrutura de Projecto Rede Portuguesa de Museus
em 2000 e a integração dos Museus de Portimão (2001), Tavira
(2001), Faro (2002) e Albufeira (2003) nessa rede.
4. A criação da MUSEAL, revista de museologia do Museu
Municipal de Faro, em 2006. Com uma vocação regional, definiu
como um dos seus objectivos “contribuir para a concretização
de uma rede regional de museus”. O primeiro número foi
dedicado à Realidade museológica algarvia, perspectivas para
o século XXI., onde se destaca um artigo de Isabel Soares “Que
redes para o Algarve? Reflexão critica”.
5. A necessidade dos museus pertencentes à RPM elaborarem os
documentos obrigatórios22 da fase de credenciação, previstos na
Lei Quadro de Museus Portugueses n.º 47/2004 de 19 de Agosto,
levou a uma partilha de dúvidas e de reuniões de trabalho.
6. A realização de uma Workshop intitulado “Que redes para o
Algarve?”, uma iniciativa do Museu Municipal de Faro e da Rede
Portuguesa de Museus, que teve lugar em Faro em Novembro
de 2006.
7. Protocolo de parceria entre o Museu de Faro e o Museu de
Tavira no âmbito dos Serviços de Conservação e Restauro, em
2006. Este protocolo visa a partilha de conhecimentos técnicos e o
restauro de bens patrimoniais, consoante a especificidade de cada
laboratório.
22

Regulamento Interno, Politica de Incorporações, Plano de Conservação

Preventiva e Plano de Emergência e Segurança.
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Analisaremos de seguida dois estudos que versaram sobre a questão
das redes de museus no Algarve. O primeiro trata-se de uma dissertação
de Mestrado apresentada à Universidade do Algarve, da autoria de José
Gameiro, intitulada “Património e Museologia, Da realidade global
à perspectiva local” (1998). Este autor realiza um diagnóstico da
realidade museológica da época e identifica alguns pontos que considera
limitadores da acção museológica regional, destes destacamos os que
são pertinentes para o tema em estudo:
“inexistência de laços institucionais entre tutelas e órgãos de
desconcentração e descentralização da região; falta de estruturas
museológicas intermédias e coordenadoras de planeamento para os
Museus do Algarve.” (Gameiro, 1998:100).
Um tema recorrente na museologia algarvia desde os finais do
século XIX tem sido a constituição de um “Museu Regional do Algarve”
e na opinião do autor essa instituição devia ser entendida de outra forma,
sendo “necessário ultrapassar a ideia de um edifício, de uma colecção,
de uma cidade e pelo contrário, associar vários museus deste território
(...)” (Gameiro, 1998:105). A proposta que o autor apresenta, com a
qual concordamos na íntegra, implica uma mudança de atitude dos
“fazedores” de museus, bem como uma complementaridade territorial e
criação de sinergias que está, agora, lentamente a ser construída.
O outro estudo analisado e acima referenciado da autoria de
Isabel Soares “Que Redes para o Algarve? Uma reflexão Critica”, faz
uma primeira abordagem ao tema das redes no Algarve. A filosofia
proposta para a constituição de uma rede regional baseou-se em três
pressupostos: a primazia dos museus da Rede Portuguesa de Museus;
a inserção da rede nos núcleos de apoio a museus que a Lei-Quadro
prevê; o apoio por áreas de trabalhos e/ou temáticas a museus e a
realização de projectos. Enuncia, ainda, quatro objectivos gerais para a
Rede de Museus do Algarve:
“1. Descentralizar a politica cultural, reaproveitando os recursos
de cada museu RPM; 2. Desenvolver competências e a qualidade das
instituições; 3. Desenvolver uma colaboração mútua e recíproca para
a protecção do património regional e 4. Criar uma rede de informação a
nível regional.” (Soares, 2006: 30).
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Em nosso entender, este estudo preconizava um tipo de
rede descentralizada apoiada em vários núcleos, de acordo com o
conhecimento e boas práticas de cada museu da rede, um modelo que,
apesar de muito institucionalizado, era multi-direccional e permitia um
papel activo de todos os nós desta rede, o que nos parece uma ideia
muito positiva e que permitiria a cada momento serem redefinidos novos
nós nesta rede.
O culminar da Rede de Museus do Algarve resultou deste trabalho
prévio de uma década (1997-2007), onde de forma lenta se foram
mudando mentalidades e se iniciou um trabalho de diálogo numa
perspectiva regional.

3.1 A Rede de Museus do Algarve
(…) A sua situação geographica, e a excelencia e fertilidade
do seu clima e solo, teem-lhe de todos os tempos attrahido
uma variedade tal de povoadores, un táo complexo e
variado cosmopolismo de civilisação e de domínios, que
essa região vale como museu e como archivo o preço do
maior thesouro (…)
(Chagas,Pinheiro, in “Domingo Illustrado”, Agosto 1897)
Cento e dez anos depois de Pinheiro e Chagas considerar que
a região vale como museu, a 16 de Outubro de 2007, em Albufeira, é
“formalmente” constituída a Rede de Museus do Algarve (RMA). O
primeiro trabalho realizado pela RMA foi o diagnóstico dos problemas
e dificuldades:
1. Aumento significativo do número de unidades museológicas
na região na última década e a falta de um plano estratégico
museológico regional.
2. Diversidade de modelos de gestão e organização política e
administrativa das tutelas dos museus.
3. Reduzida experiência de relação intermunicipal e institucional
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relativamente ao planeamento das políticas e actividades dos
Museus do Algarve.
4. Falta de estruturas museológicas coordenadoras de formação
e intercâmbio profissional entre os Museus do Algarve.
A constituição da Rede de Museus do Algarve foi precedida
de uma discussão interna, tida no seio dos profissionais envolvidos
e, externa, consultando entidades regionais: Universidade do Algarve,
Direcção Regional de Cultura do Algarve, Área Metropolitana do
Algarve, Região de Turismo do Algarve e Comissão de Coordenação da
Região do Algarve, bem como a Rede Portuguesa de Museus. Para além
de explicar aos nossos interlocutores as intenções dos museus a pergunta
concreta foi: qual o modelo de organização deste grupo? Grupo informal
de acção e reflexão museológica, associação ou protocolos entre museu?
A opção tomada, de acordo com a sensibilidade dos interlocutores
e do grupo de trabalho, foi a de constituição de um grupo informal de
reflexão e acção museológica – uma rede.
Uma rede mista, como se definiu na primeira parte deste trabalho,
que integra diferentes tutelas e entidades museológicas. Uma rede
pressupõe horizontalidade e múltiplos focos de acção em simultâneo.
Estamos perante um caso ímpar no País, em que uma rede se organiza
de forma rotativa, apesar de continuar centralizada. Ao contrário dos
exemplos apresentados na primeira parte deste estudo, onde existe uma
“instância centralizadora” única, neste caso permite-se que todos os
membros da rede, a seu tempo, possam “liderar” processos.
Ou seja, o modo de funcionamento da RMA faz-se através de
um Grupo Coordenador composto por cinco museus23, em sistema de
rotatividade anual.
A adesão é livre e deve ser feita através da aceitação da missão e da
Carta de Princípios da Rede de Museus do Algarve pela respectiva tutela.
A missão da RMA é:
23

Outubro de 2007 a Outubro de 2008: Portimão, Albufeira, Tavira,

Loulé e São Brás de Alportel. Outubro de 2008 a Outubro de 2009: Faro,
Tavira, Portimão, Loulé e São Brás de Alportel
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“articular, cooperar e partilhar responsabilidades
e recursos, entre os museus do Algarve, visando o
desenvolvimento integrado da acção museológica e
patrimonial da região, reforçando as opções da sua
oferta cultural” (AA.VV, 2008: 174).
A missão da rede algarvia apresenta as linhas de trabalho
internas - articulação e cooperação entre pares - e externas - contribuir
para reforçar a oferta cultural regional. Encontra-se, também, presente a
questão do reforço da comunicação que visa o desenvolvimento integrado
do tecido museológico regional. A missão expressa, em nosso entender,
a necessidade de suprir as dificuldades diagnosticadas inicialmente:
inexistência de partilha de recursos ou ideias e de articulação regional
na programação museológica.
Como atrás enunciámos, foram definidos seis princípios para a Rede
de Museus do Algarve:
“1. Princípio de liberdade de adesão: A Rede de Museus do
Algarve será formada pelos Museus do Algarve e formalizada na
base da adesão voluntária e da aprovação da Carta de Princípios,
através da assinatura do termo de aceitação, pelas respectivas
tutelas
2. Princípio de cooperação em rede: Promover a emergência
de projectos, actividades museológicas e culturais em rede,
inspiradas nos princípios da cooperação e responsabilidade,
com justa participação de meios materiais e recursos humanos,
através da possibilidade de celebração de protocolos entre tutelas,
museus, associações, grupos culturais afins, administrações
locais, regionais e centrais, visando o desenvolvimento cultural do
Algarve.
3. Princípio de serviço público e ética profissional: Contribuir
para a afirmação dos Museus enquanto instituições permanentes
sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade, no respeito
pelas normas nacionais (Lei-Quadro dos Museus Portugueses,
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n.º 47/2004 de 19 de Agosto) e códigos deontológicos aplicadas
aos Museus.
4. Princípio de informação e comunicação: Estabelecer entre
os membros da RMA e respectivas tutelas, o acompanhamento e
a avaliação da sua actividade, através de uma regular informação
e comunicação, de reuniões de trabalho e da utilização dos meios
e dos canais mais adequados à sua missão.
5. Princípio da formação e inovação: Promover uma formação
e actualização profissional contínua, estimulando o contacto
técnico e científico com novas realidades na área da museologia,
proporcionando a qualificação dos seus recursos humanos e a
complementaridade de programas e projectos.
6. Princípio de programação museológica: Programar e
desenvolver projectos concretos entre os Museus, intervindo
no aconselhamento, na programação e nos contributos para
uma visão prospectiva, na definição das politicas museológicas
no Algarve, junto das instituições locais, regionais e nacionais,
visando o desenvolvimento sustentado das comunidades” (AA.
VV, 2008:174-175)
Estes princípios regem, sobretudo, o funcionamento da rede. Os
princípios 1, 2, 4 e 5 centram-se nas questões internas da rede e dos
seus profissionais, sendo que o princípio da informação e comunicação
refere, somente, a comunicação interna dos museus para com as suas
tutelas. É um princípio que, em nossa opinião, deve ser revisto para
ser mais abrangente. Tratando-se de uma rede deve privilegiar-se a
comunicação entre os vários membros e deste com o exterior.
Da análise agora realizada, passados dois anos de distância,
surge outra indicação que, em nosso entender, deve ser equacionada: o
“princípio da formação e inovação” deve passar apenas a “princípio da
formação”, como versa o seu conteúdo e o “princípio de programação
museológica” deve passar a “princípio de programação museológica e
inovação”.
Com o decorrer do trabalho em rede foram definidos três eixos de
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actuação: 1. Informação, 2. Formação e 3. Parcerias (Paulo & Gameiro,
2009:9). Aqui a informação prende-se, sobretudo, com o trabalho para o
exterior e entre os membros da rede, eliminando a lacuna dos princípios
que atrás enunciámos. A formação é precedida anualmente de um
diagnóstico de necessidades. Na área das parcerias são realizados
vários projectos em comum. O trabalho realizado nestes eixos será
desenvolvido mais à frente em ponto específico (3.1.2).
Contudo, antes de conhecer os projectos importa realizar uma
breve caracterização dos vários nós desta rede regional do Algarve.

3.1.1 Os museus pertencentes à Rede de Museus do Algarve
1.Museu Municipal de Faro; 2. Museu Municipal de Portimão; 3.
Museu Municipal de Tavira; 4. Museu Municipal de Arqueologia de
Albufeira; 5. Museu do Traje de São Brás de Alportel; 6. Museu Marítimo
Ramalho Ortigão, Faro; 7. Museu Municipal de Loulé; 8. Museu Dr. José
Formosinho de Lagos; 9. Museu Municipal de Lagoa (projecto de); 10.
Museu Municipal de Arqueologia de Silves; 11. Núcleos Museológicos
de Alcoutim; 12. Centro de Investigação e Informação de Cacela, Vila
Real de Santo António; 13. Museu Municipal de Olhão e 14. Museu do
Mar e da Terra da Carrapateira, Aljezur.
Actualmente a Rede de Museus do Algarve é composta por 14
unidades museológicas, indo de barlavento a sotavento e do litoral
ao barrocal e à serra. Estes nós da rede regional algarvia apresentam
realidades muito distintas, o que confere à rede uma grande oportunidade
de aprendizagem mútua e de (des)construção do tecido museológico
regional.
Fazem parte da RMA os dois museus mais antigos do Algarve,
criados nos finais do século XIX, o Museu Marítimo Ramalho Ortigão
(1889) e o Museu Municipal de Faro (1894). Este último, também,
pertencente à Rede Portuguesa de Museus em conjunto com os Museus
de Portimão, Tavira e Albufeira.
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Das catorze entidades museológicas doze são de tutela municipal,
uma de tutela da Administração Central (Museu Marítimo Ramalho
Ortigão que depende, desde 2007, directamente do Museu de Marinha
de Lisboa) e um de tutela social (Museu do Traje, da Misericórdia de São
Brás de Alportel).
Poder-se-á afirmar que os museus da região do Algarve
que pertencem a esta rede perseguem todos os seguintes desígnios:
qualificar os seus profissionais, contribuir para o desenvolvimento
regional e afirmar-se junto das comunidades que servem.

3.1.2 Os projectos da Rede de Museus do Algarve
Os projectos desenvolvidos pela RMA durante estes dois anos de
existência centram-se nos três eixos de actuação definidos: Informação,
Formação e Parcerias.
Na área da Informação deu-se especial atenção à criação do
boletim trimestral “Notícias em Rede” onde se destacam as acções que
a rede vai desenvolvendo e onde vai participando. Houve, também, uma
tentativa de criação de um blog ou de uma página de internet mas sem
resultados.
Na área da Formação, do diagnóstico efectuado, chegou-se à
conclusão que os profissionais de museus que tinham maior necessidade
de actualização profissional eram os técnicos profissionais e auxiliares.
Assim, os cursos realizados no ano de 2008 dirigiram-se a estas classes
profissionais. O Museu de Albufeira organizou uma acção de formação
“Prevenção, Conduta e Manutenção de Museus, Sítios e Monumentos”
e o Museu de Loulé organizou duas acções de formação “Réplicas de
objectos arqueológicos” e “Encadernação de documentos antigos”. Estes
cursos são o exemplo da partilha de sinergias entre os museus, visto que
os custos de organização foram assumidos pelos museus de Albufeira e
de Loulé e as inscrições foram gratuitas. Uma oportunidade, até então
inexistente na região, para estas categorias profissionais.
No eixo das Parcerias dois projectos foram candidatados ao
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programa de apoio do Ministério da Cultura (PROMUSEUS). Um
na área da Educação, designado “Caixa- Viagem pelas histórias do
Algarve”, que teve como parceiros base da candidatura os quatro
museus RPM no Algarve – Faro, Portimão, Tavira e Albufeira – e os
outros seis museus que à época faziam parte da rede24. Este projecto
visa a criação de uma ferramenta pedagógica em torno da Educação
Patrimonial e tem como público-alvo os alunos entre os 4 e os 12 anos.
O segundo projecto apresentado centra-se na área da Comunicação
e, dentro do princípio de cooperação de geometria variável, foi
apresentado apenas pelos Museus de Faro, Portimão, Tavira e Albufeira.
Esta parceria tem como finalidade a edição de um guia bi- lingue
(português/ inglês) intitulado “4 Museus, 4 Edifícios com História”,
onde se pretende levar o visitante a fruir destes espaços e a viajar pelo
Algarve para conhecer estes museus.
Ambos os projectos estão em fase de implementação. Em
relação ao primeiro projecto, realçamos o trabalho pioneiro realizado
pelos vários serviços educativos dos museus algarvios em torno deste
instrumento. Porém, foi um projecto que não conseguiu alcançar os
objectivos inicialmente delineados, mas permitiu iniciar um trabalho
de cooperação entre os vários técnicos, assim como uma abertura de
horizontes até então inexistente. Um dos objectivos era o de realizar
os conteúdos desta caixa-viagem em conjunto e que servisse de baú das
histórias do Algarve, onde o público-alvo conseguia com a visita a um
destes museus fazer uma viagem ao Algarve arqueológico, ou
etnográfico ou de poetas e escritores, etc.
Em relação ao segundo projecto trata-se de uma edição que
pretende criar sinergias e aumentar o fluxo de visitantes entre os vários
museus, contribuindo para o desenvolvimento da região.
Desde o final do ano passado a Rede de Museus do Algarve tem
centrado a sua atenção em dois projectos: um no eixo da formação,
24

Museu do Traje de São Brás de Alportel, Museu Marítimo Ramalho

Ortigão, Museu Municipal de Loulé, Museu Municipal de Arqueologia de
Silves, Museu Dr. José Formosinho de Lagos e Museu Municipal de Lagoa
(em projecto).
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a iniciativa “Os Técnicos dos Museus Encontram-se” e outro no eixo
das parcerias com a preparação de uma exposição conjunta intitulada
“Algarve: Do Reino à Região” que se prevê inaugurar a 18 de Maio de
2010.
A formação e intercâmbio entre profissionais foi uma aposta
clara desta rede, tendo sido uma das necessidades mais sentidas. Dessa
forma a realização da acção “Os Técnicos dos Museus Encontram-se”
foi delineada, para este ano, em torno de três áreas distintas: Inventário,
Serviços Educativos e Acolhimento. Mais uma vez, a escolha destes
temas surge das necessidades locais. O formato deste dia de encontro
prende-se com a apresentação pelos técnicos das suas experiências e
dúvidas, privilegiando-se o debate.
O projecto de maior dimensão que a RMA está a desenvolver é a
preparação da exposição “Algarve: Do Reino à Região”, o qual irá contar
com a participação das 14 unidades museológicas que fazem parte da
rede e tem, em nosso entender, duas mais valias para a região: a produção
de conhecimento sobre a região e o incentivo à deslocação das pessoas –
locais e visitantes – pelo Algarve, criando fluxos e desenvolvimento.
As exposições irão abarcar um arco temporal desde o século VIII
a.C. até à contemporaneidade, permitindo uma nova leitura diacrónica
da região.
Estes dois novos projectos permitem, simultaneamente, qualificar
as equipas dos museus, qualificar a oferta cultural e museológica da
região e qualificar a relação dos museus com as suas comunidades.
Chegou o momento de perspectivar o futuro de acordo com o
percurso que a Rede de Museus do Algarve tem vindo a desenvolver.
Consideramos que existem vários caminhos possíveis. Assim, vamos
indicar alguns dos que podem ser os objectivos desta rede a curto, médio
e longo prazo.
A rede museológica algarvia deve, a curto prazo, criar grupos
de reflexão específicos que debatam temas concretos de museologia;
repensar o modo de funcionamento para que todos os nós da rede se
sintam membros activos da mesma; realizar um documento de reflexão
anual sobre a realidade museológica regional e os contributos da rede
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durante esse período e criar uma plataforma de comunicação electrónica.
Como objectivos a médio prazo consideramos a realização de
uma programação complementar entre os vários museus; a criação do
“Cartão do Utilizador” dos museus algarvios com várias modalidades
de descontos e de vantagens e a realização de um Guia dos Museus
algarvios em parceria com a Região de Turismo e a Direcção Regional
de Cultura.
A longo prazo a Rede de Museus do Algarve deve contribuir
para o reforço da imagem regional através de um tecido museológico
perspetivado e pensado em complementaridade territorial. Este objectivo
implica uma mudança muito grande de mentalidade, ao nível de como
se pensam os museus e ao nível do trabalho com as populações e com
o seu sentido de pertença, de memória e de Identidade. As ferramentas da
sociomuseolgia, instrumentos essenciais para trabalhar com as pessoas
num território, preservando e valorizando o Património Cultural, são
fundamentais para esta (des)construção territorial e mental.

Conclusão
Este trabalho abordou a noção de rede e de como as redes
chegaram à museologia. Concomitantemente, analisámos um caso
específico: a Rede de Museus do Algarve.
A noção de rede pressupõe, como vimos atrás, novas formas
de comunicar e uma geometria variável em permanente construção,
possibilitando uma flexibilidade e um alargamento constantes.
Da análise realizada, a criação das redes museológicas está
relacionada com uma necessidade básica: promover a comunicação
entre pares e com os públicos. No caso de estudo – Rede de Museus
do Algarve – a noção de rede impulsionou a transformação da prática
museológica em acções muito concretas:
1. Aumentou a comunicação entre as várias entidades
museológicas de forma horizontal e informal;
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2. Promoveu o aparecimento de projectos comuns entre
museus, sem obrigatoriedades com geometria variável consoante
as necessidades de cada parceiro;
3. Possibilitou a troca de experiências profissionais;
4. Permitiu envolver diversos actores – técnicos, políticos – na
discussão de projectos de âmbito regional, nomeadamente o
futuro do Museu Regional do Algarve;
5. Permitiu iniciar um diálogo com diversas entidades regionais –
Direcção Regional de Cultura, Região de Turismo, Universidade
do Algarve, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
da Região do Algarve e Área Metropolitana do Algarve – na
construção de um trabalho comum em torno do Património
Cultural regional;
6. Permitiu realizar um diagnóstico do tecido museológico
regional e, a partir daí, iniciar um trabalho de verdadeira
complementaridade entre as diversas unidades museológicas.
De um tecido museológico que se caracterizava pela ausência
de diálogo e pelo aparecimento de projectos isolados, quer dos outros
museus quer das pessoas, para a construção de cruzamentos e de
comunicação foram necessários dez anos de trabalho efectivo e afectivo.
Este processo foi o resultado, como ficou demonstrado, da crescente
valorização do papel social dos museus, do reforço da profissionalização
das equipas e da necessidade de incluir os museus como agentes de
desenvolvimento regional.

Legislação
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Para um Museu do Povo1
A pedagogia Freinet aplicada em ecomuseus

Moana Campos Soto2

Resumo
Diante dos avanços da Nova Museologia, as propostas educativas
no âmbito dos museus também precisam ser renovadas. O conceito de
Ecomuseu nos remete ao trabalho do educador Celestín Freinet, que
ao fazer educação através de quatro eixos fundamentais – cooperação,
afectividade, comunicação e registro – trabalha os principais aspectos
do fazer museológico na relação museu e sociedade. Assim, o presente
trabalho pretende discutir a aplicabilidade da Pedagogia Freinet na
realidade dos Ecomuseus e, no futuro, construir uma metodologia de
trabalho efectiva voltada para a formação de cidadãos comprometidos
com a preservação da memória e do património comunitário.
Palavras-Chave: Ecomuseu; Educação Popular; Freinet.
1

Analogia ao livro de Celestín Freinet “Para uma Escola do Povo” – Rio

de Janeiro, Brasil: Martins Fontes (1996).
2

Pedagoga licenciada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio

de Janeiro (Brasil), Mestranda em Museologia pela Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias (Lisboa – Portugal). Atuou em instituições como
Museu da República (Rio de Janeiro – Brasil) e Museu do Casal de Monte Redondo
(Leiria – Portugal).
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Abstract
Given the advances of the New Museology, the educational
proposals in the context of museums also need to be renewed. The
concept of Ecomuseum remind us to the work of the educator Celestín
Freinet, that by doing education through four fundamental pillars –
cooperation, affection, communication and record – the main aspects of
the museum work done in relation museum and society. This paper aims
to discuss the applicability of the Freinet´s pedagogy at ecomuseums and
in the future, build an effective method of working toward the formation
of citizens committed to preserving memory and community heritage.
Key-words: Ecomuseum; Popular Education; Freinet.

Resumée
Étant donné les progrès du Nouveau Muséologie, les propositions
éducatives dans le contexte de musées ont aussi besoin d›être renouvelé.
Le concept d›Écomusée nous rappeler au travail de l›éducateur
Celestín Freinet, que par l›action d›éducation au travers de quatre
piliers fondamentaux – coopération, affection, communication et
l’enregistrement – les principaux aspects du musée travail accompli en
matière de musée et de la société. Ce document a pour but de discuter de
l›applicabilité de la pédagogie Freinet écomusée à la réalité et à l›avenir,
la construction d›une méthode de travail efficace pour la formation de
citoyens engagés dans la préservation de la mémoire et du patrimoine de
la collectivité.
Mots clés: Ecomusée, Éducation Populaire, Freinet.
Os Ecomuseus são instituições voltadas ao atendimento de
uma comunidade, para isso trabalham com o património global desta
região, compreendido assim como a totalidade do ambiente natural e
cultural deste grupo. Desta forma, os Ecomuseus se configuram como
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instrumentos de participação e representação popular, voltados para o
reconhecimento e o desenvolvimento comunitário.
Dispondo de recursos e métodos para que toda uma comunidade
possa analisar e aprender, sempre de forma reflexiva, aspectos e
situações que se apresentam no âmbito social, os Ecomuseus utilizamse, principalmente, da linguagem mundana, daquilo que faz parte do
quadro real da vida quotidiana, dos mais variados tipos humanos e
situações que estão presentes no seio da comunidade. Os Ecomuseus são,
fundamentalmente, espaços de construção e preservação da identidade e
da memória sócio-histórica de um povo.
Compreendida como processo, a educação, do ponto de vista da
Museologia, deve ter como referencial fundamental o património cultural,
este é o suporte de toda e qualquer acção educativa em museus. Cabe a
educação aqui proporcionar esse processo através do posicionamento
crítico diante deste património e estimular uma reflexão constante
diante do que foi produzido, ontem e hoje, procurando assim construir
um futuro melhor. À Museologia cabe a pesquisa e a construção de uma
metodologia que privilegie a participação, com base no envolvimento
comunitário, assim os temas abordados nas exposições e acções culturais
em geral vão surgir do questionamento e do interesse da comunidade.
A pensar neste contexto, o trabalho teórico-prático realizado pelo
educador francês Célestin Freinet, aponta alguns caminhos. Muitas são
as suas contribuições há cerca das actividades educativas que poderiam
ser efectivadas em Ecomuseus, bem como em outros que apresentam tais
características, voltados especialmente ao âmbito da comunidade, ou
seja, do próprio fazer comunitário.
Celestín Freinet viveu como um menino de aldeia. Filho de
camponeses, conheceu desde muito cedo a importância do trabalho
de cada um em prol do colectivo. Os anos de sua infância foram base
de construção para uma pedagogia profundamente identificada com o
meio rural e o quotidiano camponês, ou seja, uma proposta pedagógica
verdadeiramente comprometida com a vida ao seu redor.
Para a Pedagogia Freinet o ato educativo em si – enquanto acção
regulamentada que acontece dentro ou fora do âmbito escolar, mas
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sempre profissionalmente – não pode estar dissociado do contexto social
em que os indivíduos estejam inseridos, parte-se então da compreensão
da realidade prática e democrática, ou seja, uma educação que tenha um
significado real na vida do educando, através da sua participação activa
no ato de aprender.
A proposta freinetiana desenvolve-se, fundamentalmente, por
meio de uma forte articulação entre educação e política. Suas práticas
pedagógicas são centradas na ideia do trabalho, da acção humana, sendo
caracterizado pela inserção do educando na construção da realidade
histórico-social, ou seja, uma educação popular que venha a surgir através
dos interesses dos educandos e que possa contribuir no desenvolvimento
da sociedade.
Freinet nos aponta então à uma proposta pedagógica centrada
em quatro eixos fundamentais: comunicação, cooperação, registro e
afectividade. No âmbito desta proposta, a educação tem como função
primordial fazer com que os indivíduos descubram a sua importância
enquanto agentes históricos, sendo assim, fundamental que todos possam
viver em um clima democrático, pautado no comprometimento efectivo
com o colectivo.
Lembramos que estes quatro eixos, mesmo sendo abordados
individualmente nos próximos parágrafos, estão completamente
relacionados e a sua ordem é irrelevante, assim, tal como em uma
edificação, estes eixos são os pilares de sustentação: a falta, ou mesmo a
deficiência de qualquer um deles poderá, não só comprometer a estrutura
do todo, bem como causar sua ruína.
Os museus são instituições que actuam por meio de acções
comunicativas, podemos tomar como referencial as próprias exposições,
que tem o papel de ser intermédio entre os museus e o público, actuando
de forma que a comunicação possibilite uma troca real entre as partes. Os
Ecomuseus se configuram assim como o espaço ideal para essas trocas,
já que é um espaço fundamentalmente popular e aberto ao convívio
comunitário.
Esta comunicação efectiva entre os indivíduos é possível apenas
em um ambiente fundamentado nos princípios da democracia, o diálogo
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acontece quando todos envolvidos são respeitados, essa atmosfera de
solidariedade é a característica necessária ao trabalho educativo em um
museu de comunidade, para que o aluno, através do reconhecimento do
seu direito de “vez e voz”, possa se perceber como parte de um grupo
único e diverso, um cidadão autónomo e consciente do seu papel, que
está inserido numa comunidade regida por direitos e deveres, onde o
património é uma “ponte” entre os indivíduos, possibilitando uma troca
efectiva entre gerações.
Comunicação é diálogo. Ao contrário das tão comuns “visitas
guiadas” oferecidas pelos museus mundo afora, que percebem os alunos
como depósitos vazios e prontos para serem preenchidos com uma série
de novas informações, a proposta em questão pretende tornar os museus
um espaço onde a construção do conhecimento se dá através da relação
dialógica, ou seja, se a exposição comunica, o publico também pode
comunicar e será por meio desta troca que se constrói efectivamente o
discurso dos Ecomuseus.
“Ninguém educa a ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens
se educam entre si”.3 No âmbito cultural nada pode ser ensinado, se
aprende em reciprocidade de conhecimentos, não existe a figura do
professor, existe aquele que actua como um promotor ou coordenador,
que irá fornecer alguns conhecimentos necessários e certas informações
solicitadas pelo grupo, a fim de promover as condições favoráveis ao bom
funcionamento de uma dinâmica dialógica, reduzindo ao mínimo sua
intervenção directa e a possibilidade de direcionamento dos possíveis
resultados.
O papel do educador no âmbito dos museus é de mediador da
relação educando e objectos/exposição, e devemos estar conscientes que
o prazer oriundo desta relação é o elo de aproximação entre as instituições
museais e os cidadãos. Assim ao promover a abertura de espaços de
liberdade – tais como os Ecomuseus – é fundamental termos claro que
este mundo personalizado deve receber seu público respeitosamente,
em um clima de confiança, serenidade e segurança, onde todos poderão
3
Terra.

Freire, Paulo. (1987). Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e
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encontrar os suportes necessários para definir sua própria identidade,
vivenciando as situações do aprender, diante de suas descobertas e
possibilidades de conhecimento.
O museu, assim como a escola e outras instituições que promovem
a cultura, deve ser um espaço de prazer, um pólo cultural que desperte
uma série de sentimentos positivos, ou seja, um ponto de encontro para
toda a comunidade, deve ser um ambiente de estímulos e trocas sócioculturais permeadas pelo afecto. O ser humano será mais facilmente
capaz de se superar e produzir conhecimentos em um clima de respeito
e afeição, cabe então a estas instituições propiciar um ambiente que
estimule a criação, o novo.
Assim, o Ecomuseu se configura também como um espaço aberto
para todos, que desperta o sentimento de acolhimento, fundamental para
o desenvolvimento de uma relação afectiva sólida e duradoura. Quem
ama cuida. Esse carinho tão especial deverá ser a base fundamental para
o reconhecimento do museu como parte da identidade de cada cidadão,
e assim a sua importância estará assegurada, bem como sua preservação
em si, ou seja, través da afectividade que iremos despertar um sentimento
vital para a existência dos museus, a preservação.
A afectividade resulta em respeito, conhecimento e cuidado, essa
relação fraternal será construída ao longo de actividades cooperativas.
O museu deve ser um espaço que seja permeado por um clima afectivo
integrador, onde o diálogo participativo se configure como a ferramenta
fundamental para as relações humanas.
O encontro da comunidade se dá dentro e fora da instituição
museológica, o mundo possibilita a troca e cabe ao museu criar alguns
artifícios para que essa se efective e vá além, seja documentada e
compreendida. No âmbito dessas relações entre sujeitos (educadores e
educandos), objectos do conhecimento (temas, assuntos, objectos em
si) e contexto no qual se inserem (em particular os museus) existe um
processo verdadeiramente interactivo onde a afectividade é o principal
componente para a participação, direcionamento e intensidade das
acções museológicas.
Ao se tratar de participação, o eixo cooperação se configura
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enquanto um aspecto primordial para a sustentabilidade dos
Ecomuseus. Os educandos devem perceber, desde cedo, a importância
do comprometimento com o colectivo, através da valorização de uma
unidade comunitária e do reconhecimento do outro como parte
fundamental para construção da sociedade, do fazer comunitário.
Uma das grandes questões de Freinet era a necessidade de fazer
que cada criança pudesse perceber que não está só, mas que faz parte de
uma colectividade, em que nasceu e/ou irá viver, o meio em que cada um
de nós está inserido, e será mediante uma inserção bem sucedida, que o
ser humano será capaz de construir e experimentar sua identidade.
Ao se reconhecer como parte de uma comunidade, percebem
assim a importância do outro, e comprometem-se com o colectivo, os
educandos identificam-se como parte de um grupo social, indivíduos
que estão inseridos numa comunidade com determinada cultura, em
determinado momento histórico, ou seja, sujeitos sócio-históricos.
A cooperação é percebida então como um elemento de integração,
que irá tornar possível o contacto entre os indivíduos em prol de algo
comum a todos. O museu poderá, a partir de então, ser verdadeiramente
compreendido como uma grande unidade integrada, constituído através
da participação – em diferentes graus – de todos os cidadãos.
Compreender a importância do outro se dá através do
conhecimento deste, ter conhecimento da vida daqueles que estão a sua
volta é algo mais fácil, onde a actuação dos museus não se faz vital, no
entanto, o conhecimento a cerca daqueles que não mais estão em nosso
convívio – indivíduos já falecidos ou que se perdeu o contacto – se dá por
meio da acção dos registros históricos, relatos ou objectos museais.
Registro é memória, tudo o que é descoberto, vivido e produzido
tem seu valor e precisa ser registrado. Esta prática está intimamente ligada
à construção da identidade dos indivíduos, é o despertar da consciência
dos educandos em relação a suas próprias vidas, para que se descubram
enquanto agentes históricos.
Para tanto, faz-se necessário um contacto directo com os registos
anteriores, os percebendo como a herança cultural de toda uma
comunidade a qual estes alunos também são parte, valorizando assim
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os registros das gerações passadas como indicativos de sua identidade, e
os seus próprios como referenciais de sua história de vida para o futuro,
deseja-se que os indivíduos possam reconhecer todos os diversos tipos de
registro como instrumentos da memória.
Em seguida, é preciso que os educandos também possam produzir
seus próprios registros, para que assim esteja assegurado o direito à livre
expressão, tendo todos então participação efectiva e reconhecida pela
comunidade. O uso deste material produzido deve ser contextualizado
junto ao trabalho do museu, precisa ter de fato uma utilidade prática,
só assim a aprendizagem e a produção dos educandos irá se configurar
em trabalho útil, em algo que seja realmente uma contribuição para
a comunidade, assim cada um irá sentir-se como parte de um grande
esforço colectivo.
Indo além dos registros – objectos, exposições e o que mais pode
ser produzido – o material didáctico é instrumento fundamental para
que se estabeleça uma acção educativa, e deve estar, comprometido com o
projecto pedagógico do museu. A pensar na realidade da grande maioria
dos Ecomuseus, precisamos de matérias que sejam de boa qualidade e
a baixo custo, assim, a melhor opção se configura em materiais de uso
colectivo, ou seja, um material único e cada grupo deverá assumir um
compromisso de cuidar dos materiais, para que o próximo grupo os
encontre em perfeito estado de uso.
Desta maneira, através do material didáctico – por mais simples
que seja – todos os quatro eixos serão efectivamente trabalhados: a
cooperação se instala quando penso que o outro precisa do meu cuidado
para também usufruir desta experiência; a comunicação se dá através
da troca dos resultados obtidos entre os educandos; a afectividade
fica estabelecida quando pensamos no cuidado para com aquilo que
gostamos; e por fim o próprio material em si é um mais um registro,
sendo que a partir deste, muitos outros poderão surgir por meio da acção
dos alunos.
Assim o Ecomuseu assume sua verdadeira função educativa, ao
possibilitar que os indivíduos possam desenvolver o espírito critico,
analítico e pesquisador, ou seja, essa é a verdadeira praxis libertadora,
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o Ecomuseu trata-se então de uma instancia que educa por meio da
consientização e reflexão, buscando o desenvolvimento de uma visão
clara das relações sócio-históricas das quais os indivíduos são parte,
para que efectivamente haja uma formação voltada para o exercício da
cidadania.
Diante deste quadro, penso: e o que faria Freinet se fosse entregue
em suas mãos a missão de construir um museu? O que seria feito desse
espaço, e qual seria a importância deste para seus alunos, e também, para
a comunidade?
Muitos pensariam que Freinet, por ser um educador, faria um
museu didáctico, pensado tão simplesmente para facilitar e dinamizar
a explicação dos conteúdos escolares. Mas eu lhes digo que não. Quem
conhece verdadeiramente a pedagogia Freinet sabe que os conteúdos
devem surgir da própria vida, devem ser parte do quotidiano, o mundo
não deve ser pensado para os atender, mas sim estes devem explicar o
mundo.
Então, de certo, seria um espaço do quotidiano, da realidade, da
vida e história das pessoas, da comunidade. Freinet era um educador
popular, valorizava a vida comunitária e sabia como poucos reconhecer
o valor dos indivíduos. Posso então afirmar, que diante deste desafio,
Freinet nos apresentaria como proposta um Ecomuseu.
E não iria o construir sozinho, teria como grandes parceiros seus
próprios alunos. Freinet acreditava no potencial humano, independente
de idade ou nível de escolaridade, ele tinha para si que o desenvolvimento
de cada um parte dos seus desejos pessoais, e os indivíduos são tão
somente fruto destes interesses.
Ao contrário do que se poderia pensar, o museu de Freinet não
seria dele, seria de seus alunos, e de toda a comunidade. O Ecomuseu de
Celestín Freinet seria um espaço de representação da vida, dos interesses
mundanos, da história das pessoas. Seria um espaço para a criação, e
principalmente uma ferramenta de trabalho que iria resultar em um
produto socialmente reconhecido e valorizado: as exposições, o museu
em si.
Assim, a partir desta conclusão, me encontro diante de um
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novo desafio: aplicar a pedagogia Freinet no âmbito dos museus e
da Museologia, indo além dos departamentos e acções educativas, e
principalmente fugindo das utopias para trabalhar o real, construir uma
proposta concreta que tenha na relação museu-escola as directrizes para
a dinamização de Ecomuseus. Que seja este meu próximo artigo, ou que
seja uma pequena provocação para que os museus se permitam ousar,
acreditando no potencial criativo dos mais jovens como instrumento
para a transformação das instituições museais.
Encerro aqui, com uma frase do próprio Celestín Freinet, que, ao
descrever o ideal de escola moderna, parecia nos apontar o verdadeiro
propósito de um Ecomuseu, ou seja, o museu comunitário “não é nem
uma capela nem um clube mais ou menos restrito, mas, na realidade, uma
via que nos conduzirá aquilo que, todos juntos, construirmos”. 4
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