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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. Tratou-
se 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 - MINOM-
ICOM 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.
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Une muséologie nouvelle pour des hommes nouveaux: 
identités et globalisation

Alfredo Tinoco 

Introduction

Si on veut trouver les racines les plus profondes du Mouvement 
pour une Nouvelle Muséologie il faut retourner jusqu’aux années 
d’après - guerre lorsque les gens, horrifiés par la destruction sans 
précèdent, regardant I’ effacement de son passé, même le plus récent, 
et s’interrogeaient sur l’avenir. Les années cinquante et soixante ont vu 
naître et se développer des mouvements pour la défense des libertés et 
pour la «réalisation démocratique des aspirations collectives.

Jusqu’alors cloisonné dans ses valeurs traditionnelles et dans la 
suprématie des uns et l’oubli des autres, le monde voit naître de nouveaux 
rapports de force, le plus souvent sous l’ombrelle de grandes organisations 
internationales vouées à l’union des peuples.

Le champ culturel ne pouvait demeurer indifférent à de tels 
bouleversements dont‘ ampleur dépasse tout ce que l’humanité avait connu 
depuis des siècles. Plusieurs facteurs, tels la révolution technologique 
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des années cinquante, la quête d’une identité nationale, le processus 
de scolarisation accélérée d’une partie importante de la population, 
situent rapidement plusieurs régions du monde à l’avant - scène des 
technologies de communication et favorisent l’émergence de nouveaux 
réseaux culturels et de mouvements que débordent leurs frontières». Le 
Mouvement trouve ses premières manifestations publiques au début des 
années soixante-dix.

En effet, en même temps que se développaient les premiers 
écomusées, l’ICOM organisait la «Table Ronde de Santiago du Chili» en 
1972. Cette réunion affirme le rôle social du musée et le caractère global 
de ses interventions.

La création de nouveaux musées en Europe et aux Amériques d’un 
coté, ( écomusées en France et au Québec; musées locaux au Portugal et 
en Espagne à la suite de la fin des dictatures; la «Casa  del Museo» et les 
Musées Communautaires au Mexique; au Brésil les musées de voisinage 
et les musées de rue; la muséologie autochtone au Canada et aux E.U.A. 
etc.) et la multiplication de réunions informelles de muséologues, la 
MNES (Muséologie Nouvelle et Expérimentation Sociale) en France, les 
prises de position et les Déclarations, d’un autre cote, donnaient compte 
d’une crise et d’une rupture au sein de la Muséologie, soit du point de vue 
théorique, soit du point de vue de ses réalisations pratiques - les musées 
les expositions et leurs fonctions. De ces ruptures est né le mouvement de 
la nouvelle muséologie.

Un acte pédagogique pour le développement

En 1972 l’ICOM a réuni à Santiago du Chili une table ronde sur le 
rôle des musées dans les sociétés d’Amérique Latine .

La réunion a étudié les problèmes du milieu rural, du milieu urbain, 
du développement technico - scientifique et de l’éducation permanente. Les 
participants ont affirmé leur conscience sur l’importance de ces problèmes 
pour l’avenir des sociétés en Amérique Latine. En même temps qu’ils 
trouvaient nécessaire pour la solution des problèmes que les communautés 
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comprennent ses aspects techniques, sociales, économiques et politiques, 
les muséologues présents «ont considéré que la prise de conscience de la 
part des musées, de la situation actuelle et des différentes solutions qu’on 
envisage pour améliorer, est une condition essentielle pour son intégration 
dans la vie de la société. Ils ont considéré que les musées peuvent et 
doivent jouer un rôle décisif dans l’éducation des communautés». 

 Tout en constatant une très g rande  différence entre les progrès 
technologiques et les progrès culturels, ils affirment, qu’une très grande 
partie de l’humanité est encore éloignée de ces progrès. Ils considèrent 
aussi «que les problèmes posés par le progrès des sociétés dans le monde 
contemporain doivent être pensés d’une façon globale et résolus dans ses 
aspects multiples; qu’il n’y a pas une seule science ni une seule discipline 
que puissent les résoudre; que le choix des meilleures solutions et son 
application ne peuvent être le privilège d’un groupe social, mais elles 
exigent une extense et consciente participation et un engagement plein 
de tous les membres de la société.»

Ils considèrent encore que «le musée est une institution au 
service de la société et qu’il (...) possède en soi même les éléments qui le 
permettent participer à la formation des consciences des communautés 
qu’il sert, qu’il doit contribuer pour favoriser l’engagement de ces 
communautés dans l’action, fout en situant ses activités dans un cadre 
historique qui permet éclaircir les problèmes actuels, c’est à dire, liant le 
passé au présent, s’engageant dans les changements structurels en cours 
et provocant d’autres changements à l’intérieur des respectives réalités 
nationales.

Cette nouvelle conception n’implique pas la suppression des musées 
actuels ni la renonce des musées spécialisés, mais on pense par contre 
qu’elle permettra aux musées de se développer et évoluer d’une façon plus 
rationnelle et plus logique, pour qu’ils puissent mieux servir la société. 
Dans certains cas ce changement se-rat lent et même expérimental, mais 
dans certains autres il pourra être le principe directeur essentiel.

[Ils affirment aussi] que la transformation des musées exige 
le changement progressif de la mentalité des conservateurs et des 
responsables bien que des structures qui les tutellent; d’autre part le 
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musée intégrale aura besoin du concours des spécialistes de différentes 
disciplines et des spécialistes en sciences sociales.

[Et finalement ils pensent] que en raison de ses caractéristiques, 
ce nouveau type de musée parait être le plus adéquat à une action au 
niveau régional, dans des communautés de petite on moyenne grandeur.» 

 À Santiago on a encore décidé que les musées doivent récupérer 
le patrimoine cultural et le mettre au service de la population et le rendre 
accessible aux chercheurs qualifiés.

D’autre part, «les techniques muséographiques traditionnelles 
doivent être modernisées de façon à pouvoir établir une meilleure 
communication entre Object et publique et encore que les musées 
doivent mettre en marche des systèmes d’évaluation qui leur 
permettent déterminer l’efficace de son action vis-à-vis la communauté. 

 Ensuite, cette importante Déclaration, texte matriciel de la nouvelle 
muséologie, s’engage aux problèmes du milieu rural et du milieu urbain, 
aux questions du développement scientifique et technique bien qu’à 
(éducation permanente.

Je cite encore: «Le musée, agent incomparable de l’éducation 
permanente des communautés, devra surtout jouer son rôle aux matières 
suivantes:

a)Services éducatifs. (...)
b)Liaison aux politiques nationales d’enseignement (...)
c)Diffusion aux écoles des connaissances, par des milieux audio - visuels. 
(...)
d)Prêts aux écoles des pièces dont le musée n’en a pas besoin (...)
e)Appui aux écoles pour former des collections et pour le montage 
d’expositions avec des objets de patrimoine culturel local.
f)Programmes de formation pour les enseignants des divers niveaux 
d’enseignement.» 
 

 Il faut dire que la table ronde sur le rôle du musée au 
monde contemporain convoquée par I’ UNESCO pour Santiago, les 
20 et 21 Mai 1972 a eu comme « un des résultats les plus importants 
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la définition et la proposition d’un nouveau concept de l’action des 
musées: LE MUSEE INTEGRAL, dont le but c’est de permettre à la 
communauté une vision d’ensemble de son milieu matériel et culturel (...) 

. Beaucoup d’actions et beaucoup de changements ont eu lieu entretemps 
aux musées d’Amérique Latine et dans le monde entier.

Vingt ans après Santiago, l’UNESCO et I’ ICOM réunissait à 
nouveau, cette fois à Caracas  (Venezuela) pour un Séminaire sur la 
Mission des Musées en Amérique Latine de nos jours.

La Déclaration de Caracas  (5.Février 1992) signale: «On a eu 
beaucoup de réalisations en Amérique Latine pendant ces deux décades 
au champ des Musées. Des expériences de très grande valeur, soit 
administrées par l’état, soit par la société civile ou par des particuliers, qui 
dans la plupart des cas on connut le sucées, tout en transformant le musée 
en un organisme vital pour la communauté en même temps qu’il s’est 
transformé en un instrument efficace pour son développement intégral.»  
 En effet ont été développées des initiatives pour la formation du 
personnel des musées et pour la création d’une conscience publique sur 
la défense du patrimoine culturel et naturel des peuples, en même temps 
qu’on gagnait les enseignants et les écoles pour l’action muséale.

Il est surprenant, par exemple le succès des musées communautaires 
en Mexique développés aux villages et dynamisés pour les maîtres et les 
écoliers, mais concernant toute la population.

La Déclaration de Caracas  fait ensuite des analyses  e  des 
recommandations sur le musée du futur. Elle s’attache à la globalisation 
et a notre époque marquée par la «Communication» pour situer le musée 
de nos jours. On affirme que «la culture alimente aussi des processus qui 
acquiert chaque jour une force nouvelle: la conscience du particulier, du 
local sont une sorte de contrepartie à la globalisation.

Avec ces antécédents ont peut bien affirmer que le musée a 
une mission transcendantal à accomplir. Il doit se constituer en un 
instrument efficace pour renforcer l’identité culturelle de nos peuples et 
pour sa reconnaissance mutuelle -fondement de I’ intégration - le musée 
a aussi un rôle essentiel à jouer dans le processus de démythification de 
la technologie, pour qu’on puisse I’ utiliser sans peur et I’ assimiler au 
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développement intégral de nos peuples. À la fin un rôle essentiel pour 
la prise de conscience de la préservation de I’ environnement, ou I’ 
homme, nature et culture forme un ensemble harmonique et indivisible». 

 La Déclaration s’ attache encore aux Nouveaux Défis pour les Musées; au 
problème de la communication dans le musée « Il n’ existe pas un musée 
intégrale, ou intégrée à la communauté si le discours muséologique 
n’ utilise pas un langage ouvert, démocratique et participatif» 

; à la question du Patrimoine; et aux questions des dirigeants, de la gestion 
et des ressources humaines pour conclure les participants du Séminaire 
de Caracas ont affirmé que la nouvelle dimension du musée c’ est d’ être 
protagoniste de son temps et encore que le musée est une institution au 
service de la valorisation du patrimoine, mais aussi, un instrument utile 
pour atteindre un développement équilibré et le bien - être collectif» 

Le musée ouvert

En Octobre 1984 a la veille du 1er Atelier International de la Nouvelle 
Muséologie, René Rivard distribuait un document dont le titre est tout un 
programme: «Que le musée s’ouvre, ou, vers une nouvelle muséologie: 
les écomusées et les musées ouverts». C était une réflexion très poussé 
sur un grand nombre d’expériences de nouveaux musées, partout dans 
le monde. On y parle des musées Nationaux, qui sont des musées de 
type nouveau (Musée National du Niger); des Centres d’Interprétation 
dans les Parcs Naturels aux Etats Unis; des musées de voisinage, des 
musées communautaires au Mexique; du Riksutställningar, c’est a dire 
le Centre Suédois d’expositions itinérantes; des musées d’Archéologie 
Industrielle en Angleterre, surtout des musées de mines abandonnées; 
mais principalement de L’ ECOMUSÉE, concept nouveau de 15 ans et 
pratique aussi nouvelle.

Le concept a été crée en France.
Il faut retenir le rôle de G e orges  -  Henri Rivière à partir de ses 

études de la culture populaire française depuis les années 30 et aussi la 
contribution d’Hugues de Varine.
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Selon Alain Joubert d’autres circonstances ont contribué pour la 
création des écomusées: la décentralisation que la France a connue aux 
années 60; la création des Parcs Naturels Régionaux, a partir de 1967 qui 
ont permis de revitaliser le milieu rural par le tourisme et l’émergence de 
l’écologie au début des années 1970.

Une expérience à marquée le monde des écomusées. Celle de la 
communauté urbaine de Creusot / Montceau les Mines en 1971, dynamisé 
par Hugues de Varine et Marcel Évrard.

En effet l’écomusée du Creusot s’inspirait « fortement 
de l’idée de Musée intégral, c ’est à dire de participation à 
la formation des consciences des communautés qu’il sert» 

Voyons donc ce que c ’était l’écomusée selon G .  H. Rivière:

La Définition de I’ Écomusée

«Un écomusée est un instrument qu’un pouvoir et une population 
conçoivent, fabriquent et exploitent ensemble.

Ce pouvoir avec les experts, les facilités, les ressources qu’il fournit. 
Cette population selon ses aspirations, ses savoirs, ses facultés d’approche.

Un miroir

où cette population se regarde, pour s’y reconnaître, où elle recherche 
l’explication du territoire auquel elle est attachée, jointe à celle des 
populations qui l’ont précédée, dans la discontinuité ou la continuité 
des générations. Un miroir que cette population tend à ses hôtes, pour 
s’en faire mieux comprendre, dans le respect de son travail, de ses 
comportements, de son intimité.

Alfredo Tinoco
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Une expression de l’homme et de la nature.

L’homme y est interprété dans son milieu naturel. La nature l’est 
dans sa sauvagerie, mais telle aussi que la société traditionnelle et la 
société industrielle l’ont adaptée à leur image.

Une expression du temps,

quand l’explication remonte en deçà du temps où l’homme est 
apparu, s’étage à travers les temps préhistoriques et historiques qu’il a 
vécus, débouche sur le temps qu’il vit.

Avec une ouverture sur les temps de demain, 

sans que, pour autant, l’écomusée se pose en décideur, mais en 
l’occurrence, joue un rôle d’information et d’analyse critique.

Une interprétation dans l’espace.
 D’espaces privilégiés, où s’arrêter, ou cheminer.

Un laboratoire

dans la mesure où il contribue à l’étude historique et contemporaine 
de cette population et de son milieu et favorise la formation de spécialistes 
dans ces domaines en coopération avec les organisations extérieures de 
recherche.

Un conservatoire,

dans la mesure où il aide à la présentation et à la mise en valeur du 
patrimoine naturel et culturel de cette population.
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Une école,

dans la mesure où il associe cette population à ses actions d’étude 
et de protection.

où il l’incite à mieux appréhender les problèmes de son propre 
avenir. Ce laboratoire, ce conservatoire, cette école s’inspirent de 
principes communs. La culture dont ils se réclament est à entendre en 
son sens le plus large, et ils s’attachent à en faire connaître la dignité et 
l’expression artistique, de quelque couche de la population qu’en émanent 
les manifestations.

La diversité en est sans limite, tant les données diffèrent d’un 
échantillon ci l’autre. Ils ne s’enferment pas en eux-mêmes, ils reçoivent 
et donnent «.

«En résumé (ajoute Joubert) on peut dire que I’ écomusée c’est la 
prise de conscience par une population de sa différence, et la mise en 
valeur de cette originalité Musée de I’ Homme dans son environnement 
social et naturel, I’ Ecomusée a comme composants:

 Le territoire
 Le patrimoine
 La population» 

Il faut aussi dire que à I’ Ecomusée la pédagogie est toujours 
présente pour qu’on puisse comprendre le territoire et son évolution bien 
que les enjeux de son développement. Cette fonction de I* Ecomusée 
inclut la formation de la population. On peu dire alors que l’Ecomusée 
est une vraie source de pédagogie

 L’expérience du Creusot a aussi fourni un nouveau mode de 
fonctionnement pour les musées: la partage des pouvoirs - une gestion 
du type associatif qui a été suivie en beaucoup de musées partout 
dans le monde. Les Conseils d’Administration des écomusées reposent 
normalement sur trois comités: un comité scientifique, un comité des 
usagers et un comité des gestionnaires. Les techniciens requis pour le 
travail muséaî sont recrutés par le Conseil d’Administration. La définition 
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de Rivière nous donne compte des missions de I’ Ecomusée:

 1-La recherche - inventaires et études sur le territoire;
 2-La conservation - des collections appartenant au territoire. On 
privilégie la conservation in situ;
 3-L’exploitation de la recherche et de la conservation - 
aboutissement naturel des deux premières. «Les formes de cette 
restitution son multiples, mais elle doit avoir pour objectif de proposer à 
la population des choix.

Elle ne doit pas se contenter de présenter le passé mais également le 
présent et I’ avenir: publications, films, expositions, sont les plus courantes 
formes de restitution.

Mais I’ Ecomusée doit, en particulier assurer son rôle d’explication 
du territoire par:

 Le chef -lieu et ses antennes.
 Un Chef - lieu où est présentée I’ évolution de ce 
territoire dans sa globalité. C’est le Musée du Temps de G.H. Rivière. 

 

- Des antennes où sont conservés et interprétés des éléments significatifs 
de son patrimoine: - bâti, rural, industriel ou artisanal, - sentiers 
d’observations, - Monuments et vestiges. C’est le Musée de l’ Espace’ 
 Il faut ajouter pour conclure cette question de l’ouverture 
du musée proposée par René Rivard, que tous les musées, quel que soit 
son type - écomusée; musée communautaire, musée de voisinage, etc. - 
entraînent des couts financiers, parfois très forts.

Dans un monde comme celui que nous connaissons, de plus en 
plus marqué par les questions économiques et financières, il fallait que 
les musées trouvent une réponse pour ces problèmes. C’ est Ciril Symard 
qui nous I’ a proposée.

En effet, en 1990 Symard à crée le premier Economusée au Québec 
- la Papeterie St. Gilles.

Donnons-lui la parole pour nos faire une synthèse de ce qui est ce 
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néologisme payant:
«Le mot Economuséologîe est récent et le concept qu’il désigne 

traduit une nouvelle option culturelle grâce à laquelle le monde de I’ 
entreprise artisanale s’associe à celui de la muséologie, comprise dans 
son sens le plus large, pour assurer les assises financières d’un organisme 
original de développement et de diffusion de la culture matérielle d’un 
lieu. Doté d’un Centre d’ Animation et d’interprétation et valorisant 
les qualités patrimoniales de I’ environnement, ce nouveau centre de 
production a comme mission de renouveler les produits traditionnels 
dans le sens de la créativité et des besoins contemporains. Il s’agit donc 
d’un système mixte d’entreprise-musée où les deux entités sont réunies 
pour atteindre leur autofinancement et sont généralement regroupées 
sous un même toit. Cet autofinancement étant assuré, I’ économusée est 
en mesure de mieux planifier son devenir, de développer des produits de 
meilleure qualité, d’assurer une relève compétente, et de contribuer à I’ 
enrichissement du tourisme culturel et scientifique de son territoire.

Etymologiquement, le mot économuséologie exprime les deux 
préoccupations principales de notre intervention. D’ abord « Econo», 
pour souligner I’ importance de la rentabilité de I’ entreprise, et ensuite 
«Muséologie», pour conférer à I’ ensemble la dimension culturelle et 
pédagogique recherchée qui lui apposera son sceau d’originalité et sa 
spécificité.

Il n’est pas nécessaire ici de faire une grande justification de I’ 
emploi du préfixe « Econo», mais on prend bien soin de ne pas l’identifier 
au concept de I’ Ecomuseologie, dont les objectifs de mise en valeur de 
la mémoire collective s éloignent singulièrement du projet de rentabiliser 
prioritairement de petites entreprises artisanales productrices de biens 
utiles, traditionnels ou contemporains.

Notre démarche comporte d’ailleurs cinq grilles d’analyse qui 
délimitent clairement les paramètres du champ d’application du concept 
en comparaison avec les modèles classiques en muséographie et en 
industrie.

Il importe de préciser toutefois que la définition de la rentabilité 
et du rendement d’un économusée comprend les aspects quantitatifs 
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et qualitatifs de ces notions économiques. L’objectif fondamental d’un 
économusée - I’ autofinancement - s’identifie aisément au rendement dit 
« Quantitatif» habituellement mesuré à I’ aide de normes et techniques 
comptables sophistiquées; parallèlement, et de manière non moins 
importante que le rendement économique, les rendements social, 
culturel et patrimonial composent I’ essentiel des effets bénéfiques plus 
difficilement mesurables que peut produire un Economusée: il s’agit d’un 
rendement « Qualitatif».

Associé au mot muséologie, « Econo» prendra donc ici une 
allure nouvelle, une interprétation complémentaire; il désignera 
non seulement I’ objectif fondamental du concept, mais il évoquera 
des réflexes d’autonomie, de productivité et de compétition dans le 
domaine muséologique. A ce mot neuf correspondent désormais 
des méthodes, des contenus et des processus de gestion appropriés». 

L’Economusée a, donc, trois objectifs:

-Promouvoir un patrimoine « qui gagne sa vie» (C’est le développement 
durable);

-Conserver le meilleur de la tradition (C’est la qualité totale);
-Développer le tourisme culturel et scientifique (C’est la valeur 
ajoutée). Pour atteindre ces objectifs le musée doit, ne I’ oublions pas, 
s’autofinancer! 
Symard nos dit ce que contient un Economusée:

« 1 - Un espace d’accueil
L’économusée rend hommage à ses créateurs, à leurs traditions et à leur 
savoir - faire.
2 - Des ateliers de production
L’Economusée présente ses artisans au travail perpétuant des gestes 
anciens tout en réalisant des produits contemporains.
3- Un centre d’interprétation de la production traditionnelle
L’Economusée collectionne des objets de civilisation issus du lieu et 
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explique leurs procèdes de fabrication à travers le temps.
4- Une collection de créations actuelles
L’Economusée présent aussi, pour exprimer notre modernité, les œuvres 
des créateurs contemporains les plus innovateurs.
5- Un centre d’archives et de documentation
L’Economusée conserve un fonds documentaire sur I’ entreprise, ses 
recherches et ses réalisations.
6- Une galerie-boutique

L’économusée vend sur place les produits fabriqués dans son 
entreprise par ses artisans de métier et ses concepteurs». 

Aujourd’hui ils existent plus d’une quarantaine d’économusées au Québec, 
tutellés par la Fondation des Economusées du Québec, et on essaye 
d’adapter ses principes à un grand nombre de musées dans le monde.

Le MINOM - de Santiago a nos jours - un parcours

Au début des années 1980 se sont produits beaucoup de rencontres 
informelles entre membres de la MNES, membres du regroupement 
québécois des écomusées (AEQ) et d’autres animateurs culturels.

«En 1983, lors de la XIIIe Conférence générale du Conseil 
international des musées (ICOM) tenue à Londres, un premier noyau 
s’organise et rassemble les premiers sympathisants d’un renouveau de la 
muséologie venus d’Amérique du Nord, d’Europe et d’ Afrique.

Possédant une longue expérience des luttes culturelles qui 
accompagnent depuis une vingtaine d’ années la vague de fond déjà 
mentionnée, ces personnes s’ interrogent sur I’ action des organisations 
internationales trop structurées et déjà vouées à I’ immobilisme. Elles 
se questionnent sur I’ absence en leur sein de très nombreux acteurs 
tels les organisations associatives, les groupes de pression, les minorités 
visibles, les créateurs... trop souvent relégués comme sujets d’ études ou 
marginalisés, rarement considérés comme partenaires à part entière de 
leur démarche culturelle.
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Dès 1984, le mouvement génère la Déclaration de Québec, une 
prise de position collective par une soixantaine d’intervenants culturels 
qui se revendiquent de la Déclaration de Santiago (Chili, 1972) comme 
point d’à appui principal et affirment la prépondérance de la fonction 
politique à I’ intérieur de toute démarche culturelle.

Le mouvement demande aux institutions muséales et aux 
muséologues de s’ouvrir aux réalités sociales actuelles et de prendre part 
aux débats des sociétés qu’ils desservent. Et ce, au même titre que les 
grands médias puisque les musées sont définis par le mouvement comme 
des hauts lieux de communication entre personnes et groupes sociaux.

Dès sa fondation officielle en 1985 à Lisbonne et sa reconnaissance 
comme organisation affiliée par le Conseil international des musées 
(ICOM), le Mouvement international pour une nouvelle muséologie 
(MINIOM) tente avec succès une première expérience de rencontre des 
minorités nordiques.

En 1986, à I ‘ Atelier de Totten en Norvège, des Same de Laponie, 
des Amérindiens et des Inuit du Québec se découvrent des liens communs 
et ainsi renforcent leurs positions de peuples nordiques fondateurs. 
D’autres ateliers où participent divers représentants de minorités sont 
organisés en Aragon en 1987 et à la Maison des cultures frontières en 
Lorraine en 1989.

Ces liens est-ouest sont assez rapidement suivis de liens nord-sud 
par la création en 1989 d’un regroupement nord-américain du MINOM, 
préfigurant déjà une zone de libre-échange culturel entre plusieurs 
cultures du Mexique, des Etats-Unis, du Canada anglophone et du 
Québec.

Des contacts soutenus entre Autochtones du nord et du sud 
sont favorisés par le Ministère des Affaires culturelles du Québec, par 
la Smithsonian Institution de Washington et par I’ Institut national 
d’anthropologie et d’histoire (INAH) du Mexique. De nombreux voyages 
d’échanges sont organisés en Arizona, au Mexique, au Nouveau-Mexique, 
au Nunavik et en pays Montagnais. La réciprocité étant toujours de mise.

D e plus, à I’ instigation du MINOM, se crée en 1989 la Société 
pour I’ éducation et la muséologie en milieu autochtone (SEMMA). 
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Cette création permet, pour la première fois peut-être, à une organisation 
affiliée à I’ UNESCO de donner un rôle de premier plan et de leadership 
à des membres de minorités visibles.

En Septembre de 1992, le Vème Atelier international de nouvelle 
muséologie, organisé conjointement par le MINOM et la SEMMA lors 
de la XVIème Conférence générale de I’ ICOM à Québec, réunit sous le 
thème «Familles d’esprit’ plus d’une centaine de participants dont quatre 
délégations importantes venant du Mali, du Mexique, du Portugal et 
des Premières Nations du Canada. Ainsi se voit consacrée à I’ échelle 
internationale la contribution des Autochtones de divers pays au 
développement culturel et muséologique.

Le MINOM peut prétendre, avec de telles assises établies en si peu 
de temps, servir de modèle aux organisations nationales et internationales.

Témoin des événements déjà mentionnés et membre de longue 
date du mouvement qui lui doit en partie sa philosophie, Hugues de 
Varine, ancien secrétaire général de I’ ICOM et auteur de La culture 
des autres et de L’ initiative communautaire, voit dans I’ opposition de 
la muséologie non-institutionnalisée et de celle des grandes institutions, 
toutes deux porteuses de responsabilités fondamentales, les reflets 
de la dualité du monde et des forces qui s’ opposent et se complètent. 
Voilà I’ essentiel du message qu’il livrait à titre de conclusion à tous les 
participants à la Conférence générale de I ‘ ICOM en Septembre 92».  
 En 1996, se réunit à Patzcuaro (Mexique) un nouveau Atelier 
du MINOM. Le développement soutenable et la muséologie était en 
question. En Novembre passé (1999) à Bahia (Brésil) on a discuté par 
occasion du VIIIème Atelier International le Patrimoine, le Jeunesse et I’ 
Enfance - quels musées pour le XXIème siècle?

Et pour finir, je peux vous l’annoncer, on réunira le prochain Atelier 
à Molinos (Aragon - Espagne) d’ici un an a la suite de la Conférence 
générale de I ‘ ICOM à Barcelone.

À part les réunions internationales qui congrèguent des 
muséologues, des chercheurs et des animateurs culturels des quatre 
continents, le MINOM dynamise plusieurs musées dans un grand 
nombre de pays et est responsable pour des cours de formation en 
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muséologie (moyens et universitaires) au Portugal, au Brésil, Canada, 
Mexique, Guinée-Bissau...

Conclusion- Une Museologie de l’homme

Il est temps de conclure.
On ne veut pas donner des solutions faciles et «merveilleuses» à nos 

problèmes muséologiques. Mais on essaye que la Nouvelle Muséologie 
réalise des « propositions pour affronter toute cette problématique, 
tout en gardant ce qui est essentiel dans le fait muséologique: la 
confrontation viventielle et stimulante de I’ homme avec sa réalité, 
à t ravers  les éléments représentatifs de cette réalité, qui sont au 
fondamental tridimensionnels, présents dans le temps et dans I‘ espace». 

  Mais en savant aussi que les musées ne sont seulement que des espaces 
pour I’ exhibition de mémoires, mais aussi des agents du progrès au 
service des communautés. En savant aussi que « I’ objet en soi-même 
n’est pas la vérité d’absolument rien», comme le disait Jacques Hainard. Et 
surtout en savant que I’ objet de la muséologie c’est I’ homme lui-même.
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Para uma política de preservação 
do património industrial em Portugal 

Alfredo Tinoco

Sabemos todos os que aqui  nos encontramos que o “choque do 
futuro” que é o nosso presente levou muita gente a olhar para o passado.

De facto, nesta nossa época de revolução electrónica, das auto-
estradas da informação e da desindustrialização, muitos se sentem 
atraídos com curiosidade e, até, com alguma nostalgia, pelo tempo, pelos 
vestígios, pelos testemunhos das origens da época industrial que marcou 
a Europa e o mundo inteiro nos últimos séculos.

De resto, o impacto aos níveis pessoal e social que a progressiva 
automação e as outras aplicações da electrónica vêem causando nos 
nossos dias e o seu reflexo no plano do imaginário colectivo, não hão-
de ser menores, nem muito diferentes do que foram séculos atrás, o 
impacto causado pelo trabalho das primeiras máquinas ou pela passagem 
das primeiras composições do caminho de ferro a uma velocidade 
“estonteante”, quando a sociedade se confrontava ainda com uma 
tecnologia cujo padrão era a medida do homem.

Tornou-se já lugar comum referir que a Arqueologia Industrial 
e, consequentemente, o aparecimento de uma nova série de museus de 
indústria, têm origem e são resultado das destruições provocadas pela II 
Guerra Mundial e pela aceleração do desenvolvimento tecnológico que 
se produziu no imediato pós-guerra.

 Nesses anos, renasceu o interesse por conservar os edifícios 
industriais. Como nota R.Curti “a partir dos anos 70 do século XX começa 
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a dar-se uma atenção totalmente nova em relação aos fenómenos que o 
processo de industrialização vai gerar e difundir em tempos e espaços 
diversos. Começa, então, a tomar-se em consideração a relação espacio-
temporal daqueles fenómenos, segundo uma cronologia que compreende 
um largo período e alarga-se a tipologia dos objectos referenciados”  

. Esta mudança,  como acentua Angel Calvo, é da máxima importância já que 
“afecta os sistemas de produção e de vida e, ainda, as formas do saber/trabalho”  

. Ora, não deixa de ser curioso que, sendo o Património Industrial uma 
resultante do crescimento económico dos anos 50/60 do século passado 
não esteja de nenhuma forma subordinado a esse tipo de crescimento. 
Isso mesmo fica demonstrado pelo facto da sua expansão para todo o 
mundo e da sua vitalidade, isto em plena crise económica mundial como 
a que estamos vivendo há quase duas décadas.

Encontremos então uma definição operatória para o objecto 
do nosso trabalho: o Património Industrial e a Arqueologia têm sido 
definidos como uma actividade científica que compreende a descoberta, 
a análise histórica, a valorização e a recuperação dos restos físicos do 
passado tecnológico e produtivo. Era assim que os definíamos há quase 
trinta anos. Hoje podemos alargar um pouco a definição e falar dos 
vestígios físicos, móveis e imóveis, mas também dos bens imateriais e das 
paisagens que nós herdámos, e igualmente das que criámos nós próprios 
isto é, os da nossa cotemporaneidade, e que queremos ( ou não ) que 
permaneçam no tecido cultural da nossa sociedade.
O trabalho na área do Património Industrial, contempla assim três planos 
de abordagem:
O campo da salvaguarda em que promovemos acções de Identificação, 
inventariação, classificação, valorização, conservação, reabilitação, 
sempre tendo em vista a reutilização ou a Destruição quando depois de 
estudado e registado, o bem não necessita permanecer no nosso tecido 
cultural.
Em segundo lugar o campo de estudo aquele que procura transformar os 
vestígios patrimoniais em conceitos, em hipóteses de trabalho e métodos 
que possam explicar, interpretar, enfim conhecer uma determinada 
realidade industrial ou pré-industrial. Isto tem-nos obrigado a definir 



29

as fontes para o estudo do Património Industrial que, como sabemos 
são vastíssimas e, por outro lado os métodos de trabalho, aliando a 
investigação ao trabalho de campo.
Finalmente o campo da divulgação, ou seja, o da transmissão de 
conhecimentos construídos e do resultado do nosso trabalho.
Sejam quais forem os meios utilizados – gráficos, áudio-visuais ou os 
Museus, trata-se sempre de transmitir conhecimentos que permitam 
modificar as ideias correntes em relação à indústria e à industrialização, 
que permitam um acesso mais alargado ao universo da técnica e um 
enriquecimento cultural; e que possibilitem o estabelecimento de 
relações entre técnica, cultura e indústria. Quer isto dizer que o campo 
de trabalho do Património Industrial abarca todo um variado leque de 
disciplinas que  têm que ver com a redescoberta, o estudo, a valorização, 
a conservação e a reutilização dos vestígios culturais, físicos e imateriais, 
relacionados com a história da indústria e do trabalho com ela  conotado.

Estes contributos, levantam desde logo alguns problemas 
epistemológicos e metodológicos, que, não sendo aqui objecto central 
do debate convém referir. Antes de mais, a questão da origem do termo 
Arqueologia Industrial como durante muito tempo nos referimos ao que 
hoje designamos por Património Industrial.

Parece-me agora cada vez mais pertinente chamar a atenção para 
a primazia do seu uso por Viterbo nos anos finais de Oitocentos, não pela 
reivindicação simples nem triunfalista nem patrioteira dessa primazia, 
mas antes porque ela se prende com o alargamento do campo de estudo 
da Arqueologia Industrial, com a amplificação da escala cronológica de 
que falava Curti a períodos anteriores à Revolução Industrial, marco 
cultural e civilizacional que, afinal, balizava a definição dos historiadores 
dos anos cinquenta que temos tido como fundadores desta disciplina.

É que, correlatamente a este problema da origem do termo 
(lembro que Viterbo o utilizou para aconselhar o estudo de moinhos e 
lagares e estruturas afins) vem do objecto de de trabalho da Arqueologia 
Industrial e do Património que tem feito correr muita tinta. Refiro-me, 
naturalmente, à legitimidade do trabalho centrado em épocas e em modos 
de produção anteriores à Revolução Industrial – isto é, aquilo que hoje é 
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corrente chamar as fases pré-industrial e proto-industrial. Quero apenas 
lembrar que têm sido a prática teórica e o trabalho de campo desenvolvidos 
na área do Património Industrial, que legitimaram o estudo científico 
daquelas épocas e daqueles modos de produção e iluminaram, com os 
modelos teóricos e as metodologias adequadas que foram desenvolvendo, 
a passagem desse “tempo que nós perdemos”, para usar a expressão de Laslet  

 , aos tempos do ritmo de trabalho industrial e do modo de produção 
capitalista. Seja-me permitido, e apenas de passagem, alargar aqui um 
pouco mais o âmbito temporal do campo de trabalho do Património 
Industrial, agora não para o passado mas para o presente e futuro. É 
que precisamos de começar a desenvolver a teoria e a metodologia que 
nos permitam fazer uma análise correcta da era pós-industrial e da 
desindustrialização que começamos a viver.

Um outro vector que cumpre assinalar na análise das definições 
a que nos reportamos é o do lugar da interdisciplinaridade. De facto, 
desde o início que o nosso trabalho incide sobre materiais e técnicas e 
sociedades muito variados que vão da fábrica, monumento industrial 
por excelência, às minas, às máquinas e instrumentos de trabalho, os 
mais variados, à habitação aos transportes, às pontes aos portos e canais, 
aos moinhos, às energias aos produtos os mais diversos, aos homens, 
naturalmente, às condições materiais em que se realiza o seu trabalho. 
Não admira, portanto, que, além de historiadores e arqueólogos tenham 
sido condenados a trabalhar em equipa, conforme as necessidades 
o aconselham, economistas e engenheiros, arquitectos, sociólogos e 
antropólogos e todos os que com o seu método próprio têm enriquecido 
o saber teórico sobre o Património Industrial. E é justo salientar aqui este 
pioneirismo já que os novos paradigmas científicos apontam justamente 
nesta direcção que era, afinal,  um hábito rotineiro do trabalho em 
Património Industrial.

Finalmente, e porque isso se aproxima do objecto da nossa 
reflexão, seja-nos permitido assinalar o carácter conservacionista 
implícito ou explícito nas duas definições que estamos cotejando e que, 
afinal está presente desde o início.

Para Calvo, a análise histórica há-de servir para sustentar a 
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recuperação e a valorização dos vestígios do passado industrial. Mutatore, 
por seu turno, acentua expressamente os aspectos da redescoberta e 
valorização e da conservação e reutilização  desses vestígios.

Queria apenas chamar a atenção para o facto de que não basta, 
aqui, como noutras áreas do saber, ter um conhecimento abstracto do 
passado. É necessário, muitas vezes, para a sua correcta compreensão, 
apropriarmo-nos dos lugares, dos ambientes, das escalas espacio-
temporais em que se desenrolou a actividade do homem, para nos 
apropriarmos dos saberes e, já agora, dos saberes-fazer. Isto é, para 
nos apropriarmos dos instrumentos que são a base da nossa memória 
colectiva, da nossa identidade.

Ora, na área que nos ocupa, a aceleração do progresso tecnológico, 
corre paralela à aceleração das destruições e do desaparecimento das 
estruturas físicas e dos saberes técnicos e tecnológicos.

Não admira, então, que tenhamos necessidade de incluir na 
definição de uma disciplina científica, elementos que são, na realidade, a 
proposta de um programa, tais a vanguarda e a reutilização do património 
que é objecto de estudo dessa disciplina.

 Com efeito, podemos afirmar que, teleologicamente, a finalidade 
do Património Industrial é, mais do que um estudo, a perenização do 
objecto estudado. Ou, como alguém dizia, com alguma ironia “ é como 
se o objecto da Arqueologia Industrial fosse o de impedir que os objectos 
da sua pesquisa se tornassem arqueológicos!” .

Naturalmente que se coloca aqui um problema de ordem teórico/
prática. É que não podemos salvar tudo (e muito do que deveria ser salvo 
já foi destruído). E também não podemos guardar tudo (nem isso é 
necessário). Então, creio que estamos num momento em que precisamos 
repensar o nosso campo de estudos, especificar com maior clareza a nossa 
actuação, dando-lhe um novo enquadramento espacio-temporal para que 
tudo isso nos permita conciliar uma salvaguarda eficaz e correcta daquilo 
que pode e que merece ser salvo (e isto passa para a sua reutilização em 
termos exequíveis) com o estudo aprofundado daquilo que fatalmente 
está destinado a desaparecer (o que implica a sua consequente divulgação 
e difusão).
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Nos nossos dias temos ao dispor várias políticas de protecção do 
PATRIMÓNIO:

a) Legislativa/Administrativa
b) Inventariação
c) Classificação
d) Conservação/Restauro
e) Educação Patrimonial
f) Musealização

A protecção legislativa está garantida no nosso país pela 
lei 107/2001 e pela adopção dos principais textos das organizações 
internacionais.

Na minha opinião a maneira mais eficaz de proteger o património 
é o seu conhecimento e o conhecimento da sua função na nossa sociedade. 
Isto só pode ser garantido pela Inventariação. A Assembleia da República 
reconhece no artº 6º da Lei 107/2001 que o primeiro princípio geral da 
política de património é a “Inventariação assegurando-se o levantamento 
sistemático, actualizado e tendencialmente exaustivo dos bens culturais 
existentes com vista à respectiva identificação”.

A lei saiu em 2001, mas infelizmente até hoje, já lá vão cinco anos, 
ainda não houve tempo para a regulamentar. Quanto à Classificação, 
entendo que ela não é propriamente uma medida de protecção, mas antes 
uma distinção a um património que já devia estar protegido.

A Conservação e o Restauro para aqueles bens que decidimos 
que permanecessem no nosso tecido cultural são evidência sobre serem 
uma necessidade.

Uma outra medida que me parece das mais eficazes na protecção 
do património industrial (e dos bens patrimoniais em geral) é a Educação 
Patrimonial. Temos que aprender tudo. Como querem que amemos e 
protejamos o património sem saber nada sobre ele? Curiosamente a 1ª 
Lei de Bases do Património cometia ao Estado a função de promover a 
Educação Patrimonial dos portugueses. Em 15 anos de vigência da Lei o 
Estado nunca o fez. Solução: na lei actual, tal obrigação não figura. Já não 
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é necessário a Educação Patrimonial.
Felizmente que alguém a vai fazendo contra a vontade do Estado. 

Entre outras acções, deve referir-se a do Ecomuseu do Seixal que tem 
promovido Acções de Formação e Educação Patrimonial destinada a 
professores que depois as transmitirão aos seus alunos.

Finalmente a musealização de sítios industriais ou de patrimónios 
ligados à indústria.

Podemos adoptar aqui a definição mais genérica de Museu como 
sendo uma instituição ao serviço da sociedade que tem entre outras 
funções as de adquirir, conservar, estudar e divulgar testemunhos da 
civilização e do meio ambiente que o Homem criou.

Não queria, contudo, deixar de sublinhar que a actividade em 
torno do Património Industrial como aqui foi delineada, representa, 
sem dúvida, uma nova fase, que constitui um enriquecimento e um 
aprofundamento da nossa consciência de património e que isso é 
igualmente um momento indispensável para tornar credível uma nova 
política de património e legitimar as pressões sobre quem tem poderes 
de decisão nesta área.

Ora, nós dispomos ainda de excelentes condições de trabalho. 
Com efeito, no nosso país, e em virtude do consabido atraso tecnológico 
português podíamos ainda presenciar até há pouco tempo a coexistência 
no tecido industrial de várias fases tecnológicas em plena laboração. Quer 
isto dizer que dispomos ainda de tempo e de condições para estudar e 
salvaguardar um património relativamente rico e variado e, não obstante 
a aceleração das destruições e das sobreposições, verdadeiramente 
representativo das diversas fases do processo de industrialização.

Muitos aqui conhecem a Fábrica da Pólvora em Vale de Milhaços 
em que podíamos observar em funcionamento, a mesma máquina a vapor 
que em 1890 foi instalada e que desde a fundação, produziu energia para 
alimentar todas as unidades produtivas do estabelecimento.

Ou ainda uma unidade corticeira que tive oportunidade de 
visitar há poucos anos (e que , soube que entretanto encerrou as portas) 
e em que pude observar no mesmo espaço físico a coexistência de três 
processos tecnológicos sobrepostos do fabrico de rolhas. Bom! Trata-
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se agora de transformar esse atraso  e todas as desvantagens que ele 
representou no passado e ainda hoje representa, em vantagens. (Trata-se 
da Fábrica Queimado e Pampolim, Lda. na cidade de Amora, Concelho 
de Seixal).

Trata-se de afrontar com um esforço coordenado o estudo da 
realidade industrial portuguesa: no terreno e nos arquivos que existem, 
sejam empresariais, associativos, privados ou públicos.

É bom que se diga que nem tudo está por fazer. Reconheçamos 
que os 25 anos que tem, entre nós, a Arqueologia Industrial já produziram 
alguns frutos: desde o estudo sectorial ou regional de inúmeros casos 
industriais e pré-industriais, à realização de encontros como este que têm 
dado contributos notáveis ao avanço do conhecimento do Património 
Industrial Português; às campanhas de escavação arqueológica um 
pouco por todo o país: da Amora a Paços de Brandão, de Moncorvo ao 
Barreiro ou a Pedreanes na Marinha Grande; a realização de inventários 
sistemáticos do património industrial, quase sempre com o apoio, ou da 
iniciativa dos municípios em que a industrialização da 1ª vaga ou da 2ª 
vaga foram importantes. Um longo caminho já foi percorrido.

Mas, sentimo-lo todos, é preciso ir mais além: é necessário 
racionalizar e operacionalizar todos estes contributos e os que virão 
proximamente.

Trata-se, em nossa opinião, de criar um sistema nacional de 
investigação sobre o património industrial. Um sistema descentralizado, 
que abarque todo o panorama temático, temporal e espacial do Património 
Industrial como há pouco o definimos.

 Entendemos que estes centros de investigação deverão ser 
simultaneamente núcleos museológicos, onde, a par das colecções, do 
espólio normal, existam bibliotecas e arquivos e, sobretudo, investigadores 
que estudem a história do património industrial e tecnológico e os campos 
complementares de trabalho em Património e Arqueologia Industrial.

Forçoso é reconhecer que, também aqui, os primeiros passos já 
foram dados.

Por outro lado, quem suspeitaria há 25 anos apenas, quando 
dávamos os primeiros passos que poderíamos hoje visitar um Museu 
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da Água ou da Electricidade em Lisboa? Ou dos Lanifícios na Covilhã? 
Ou da indústria cimenteira em Maceira-Liz? Ou do vidro na Marinha 
Grande? Ou da Fábrica de Louças de Sacavém? Além, naturalmente, 
daqueles outros nascidos da vontade de tantas empresas que souberam 
preservar boa parte do seu património histórico e técnico e que, além 
disso, compreendendo o alcance mais vasto da sua acção souberam 
reunir-se em torno da APOREM para melhor trocar experiências e 
consertar a sua actuação.

Há, pois, um caminho já percorrido. Necessário é analisá-lo e 
ampliá-lo.

Mas seja feita justiça e reconheçamos que o impulso decisivo 
parece-nos ter sido dado pela realização em 1984/85 da Grande Exposição 
de Arqueologia Industrial que teve lugar na Central Tejo sob o lema “Um 
Mundo a Descobrir, um Mundo a Defender “.

Com a definição dos objectivos dessa Exposição pretendia-se: 
a) Um melhor relacionamento entre a cultura técnica e a 
cultura humanística conciliando a comunidade portuguesa com a 
tecnologia, em mediação do património industrial;
b) estimular as empresas industriais e dos transportes para 
a sua história específica e para o modo como contribuíram para a 
história industrial e dos transportes em Portugal;
c)  proceder a um inventário sistemático do nosso espólio 
industrial;
d)  estimular o estudo e a divulgação dos inventores 
portugueses abrindo assim um campo de renovação e criatividade 
industrial;
e)  chamar a atenção para os aspectos mais significativos 
da nossa cultura material e civilização industrial, nomeadamente 
no que se refere à vida económica, às formas de trabalho e aos 
aspectos da vida quotidiana;
f)  tornar vivos espólios mortos de cariz técnico e industrial 
que se encontram nos armazéns de alguns museus portugueses.
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 Como facilmente se percebe da leitura destes objectivos tratava-
se já do programa de um Museu da Indústria em Portugal, a que na 
altura se chamou Museu da Indústria e dos Transportes e cuja efectivação 
contendeu com a abertura no mesmo espaço do Museu da Electricidade 
segundo a vontade do proprietário do edifício, a E.D.P.
No entanto, não terá sido por acaso que a Exposição teve um tratamento 
museológico específico, aproximando-se da museografia dos museus 
da Ciência e da Técnica como então a conhecíamos e concebíamos. 
Não foi igualmente ocasional o funcionamento anexo à exposição, 
ainda que, infelizmente, durante escassos meses, do primeiro Centro de 
Documentação de Arqueologia Industrial que existiu em Portugal. 

Creio que a excursão, já longa, e de cuja extensão peço desculpa, 
que fizemos pelas origens e algumas das realizações da Arqueologia 
Industrial entre nós, é suficiente para fundamentar algumas propostas 
que aqui ficam para discussão em torno da ideia de Museu da Indústria e 
sua articulação com os Museus de Empresa.

Estamos num momento em que, reconhecida a utilidade da 
existência de um museu da indústria, passámos à fase da sua necessidade. 
Pois é o Museu da Indústria o lugar privilegiado para promover o 
diálogo e o debate fecundos entre todos aqueles que estão sensibilizados 
para definir o espaço e a importância que não apenas a indústria, mas 
igualmente a técnica e a ciência, ocupam no interior da nossa tradição 
cultural. E é preciso contar com todos: historiadores, cientistas, inventores, 
empresários, técnicos e operários e, naturalmente, museólogos.

É ainda o Museu da Indústria o local em que poderá ser 
pedagogicamente visível o contributo qoe a indústria aportou à História, 
nomeadamente à História da Tecnologia, mas também do operariado, 
dos técnicos e empresários. Quer isto dizer que esse contributo não se 
confinou à história económica, mas abarca a história social e a história 
cultural e das mentalidades.

De resto, um tal museu permitirá perceber como o Património 
Industrial é uma disciplina que pode servir de elo de ligação entre a 
cultura técnico/cientifica e a cultura e a cultura humanística dado o seu 
carácter de ciência interdisciplinar que atrás salientámos.  
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Creio que não é demais insistir neste aspecto até para proveito da 
museografia de que tal museu deve servir-se. É que o objecto industrial 
conservado não veicula apenas a  “memória técnica”. Vai muito para 
além dela. Limitá-lo a essa função é negar-lhe a própria existência das 
suas qualidades patrimoniais e culturais. Com efeito, todos sabemos, 
que a significação dos objectos industriais só se manifesta em relação ao 
homem a quem eles modificaram o meio ambiente.

Função do Museu é, pois, chamar constantemente  à atenção para 
aquilo que a indústria deve aos homens. Quer se trate dos inventores e 
dos técnicos, dos produtores ou dos consumidores e, também, evidenciar 
de que maneira ela veio influenciar os seus modos de vida. A indústria 
nas suas múltiplas manifestações (que vão das formas diversificadas de 
ocupação do território à variedade de produtos de consumo corrente) 
não pode ser considerada apenas como um fenómeno sectorial, mas deve 
sê-lo como um ento de civilização e de cultura.

Outrotanto é dizer, que no Museu da Indústria o que está 
verdadeiramente em causa é o homem. O objecto do Museu é em última 
análise o homem. O espólio não se esgota nos objectos expostos mas 
integra a actividade humana.

Podemos então acrescentar que o Museu da Indústria deve ter por 
objectivos proporcionar um melhor conhecimento do mundo natural e da 
sua transformação, orientada para uma melhor compreensão da história 
da humanidade; explicar as ciências e as suas aplicações tecnológicas, 
o seu desenvolvimento e as suas relações com a história económica 
e social e deste modo permitir e fomentar o debate e a formação da 
consciência crítica face ao actual desenvolvimento tecnológico. Orientar 
a recuperação da ciência e das tecnologias locais.

Naturalmente, não pode o museu esquecer a sua vocação de 
Centro de Investigação de História da Ciência e da Técnica, nem pode 
menosprezar a sua função pedagógica interactiva, nem deixar de assumir 
o papel de paladino da protecção do património científico/técnico local 
ou nacional, quer através de contínua recolha de materiais, quer da 
efectivação de inventários sectoriais, temáticos ou locais.

Como atrás deixámos dito o espólio do museu é a actividade 
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humana e aqui assume particular relevo a recolha no Centro de 
Documentação do Museu dos testemunhos escritos e orais, justamente 
porque eles estão eivados de intencionalidade, que iluminarão os objectos 
expostos.

Paralelamente parece-nos que deve o Museu fomentar a 
investigação e a actualização ligadas à formação profissional, sendo como 
é, um centro didáctico interactivo.

Em síntese, diria que o Museu da Indústria pode e deve ser um 
Centro Cultural Interdisciplinar no sentido mais amplo.

Um tal Museu, como aqui foi apresentado é, necessariamente, 
uma instituição que abarca todo o espaço nacional.

Vejamos então, brevemente, de que maneira se deverá moldar a 
estrutura funcional de tal instituição.

Entendemos por Museu da Indústria uma estrutura polinucleada 
em cujo núcleo central funcionam uma exposição permanente e 
exposições temporárias, uma reserva técnica representativa do todo 
territorial, uma biblioteca/arquivo e um centro de documentação. Tal 
núcleo serve ainda como centro de informação e de interpretação da 
rede museal espalhada pelo país. Esta é constituída por museus locais 
ou secções específicas deles, dedicadas às indústrias e às técnicas locais, 
aproveitando a relação privilegiada que os museus locais mantêm com o 
território em que estão implantados e com a sua população; e ainda pela 
rede de museus de empresa que, na sua especificidade, servem ao mesmo 
tempo de veículo de promoção da entidade promotora e de memória 
histórica das técnicas e da produção, já que é raro, para não dizer quase 
impossível, que nesses museus possamos sair informados sequer da 
actividade e da história empresarial, quanto mais da história operária, 
nas suas várias vertentes.

Mas também aqui os serviços de museologia/museografia do 
Museu da Indústria poderiam ter uma função importante na reconversão 
de museus de empresa já existentes e na implantação de outros que 
venham a surgir.

O que fica dito não desmerece a utilidade e a importância dos 
museus de empresa que, em muitos casos são mesmo, não apenas, a 
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única forma de salvaguardar um património, como a melhor forma de 
o fazer. É que junto deles pode funcionar o arquivo empresarial e até 
sindical, mas sobretudo porque, perto deles trabalham ainda aqueles que 
directamente conheceram ou produziram o próprio espólio do museu. 
Esses serão, sem dúvida, os melhores conservadores de museu, porque 
os mais competentes, e, já temos, entre as empresas com museus alguns 
exemplos disso.

Resta acrescentar que esta estrutura polinucleada do Museu de 
Indústria integrando todas as experiências museais que no território 
nacional têm por base a indústria, não implica naturalmente, nenhuma 
dependência hierárquica nem funcional, mas tão só a consciência da 
necessidade de uma articulação entre todos os que concorrem para um 
melhor conhecimento da cultura industrial portuguesa.

 Aqui ficam pois estas propostas para o futuro.
É que a investigação do passado e a salvaguarda de sítios e 

colecções industriais, além de permitirem a recuperação da memória 
tecnológica e, em muitos casos, a sua reutilização, são, além disso, a chave 
da entrada na “caixa negra” da tecnologia da idade contemporânea.

O Museu Mineiro do Lousal

O Museu Mineiro do Lousal instalou-se num território que, 
após quase um século de exploração mineira, era uma zona degradada 
dos pontos de vista ambiental e paisagístico, social e economicamente 
deficitária, marcada por restos da exploração e em  que são visíveis os 
estigmas que são sempre inevitáveis com o abandono de projectos que 
sustentaram durante muito tempo e em exclusivo o desenvolvimento 
local.

Neste caso, menos de dez anos após o encerramento, o antigo 
proprietário das minas (SAPEC) e o município local (Câmara Municipal 
de Grândola) uniram esforços para promover no Lousal uma iniciativa de 
desenvolvimento integrado, capaz de reabilitar económica e socialmente 
a região e com uma forte componente cultural.
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A criação do Museu Mineiro integra-se num prjecto mais 
amplo, que visa corrigir assimetrias do passado recente e promover 
o desenvolvimento integral e sustentado do Lousal: o RELOUSAL – 
Programa de Desenvolvimento Integrado e de Redinamização do Lousal. 
A promoção e a gestão deste programa pertencem a uma fundação - 
Fundação Frederic Velge – que congrega as duas instituições citadas. 
Para a realização da parte cultural foi convidada a Associação Portuguesa 
de Arqueologia Industrial (APAI), que se encarregou de desenvolver 
o “Projecto de Musealização da Mina do Lousal” e de elaborar um 
programa museológico.

A concepção e a implantação do programa museológico 
implicaram um diálogo msalvaguarda dos interesses de toda as partes. 
Também por essa razão o programa teve de ser faseado, ao longo de 
alguns anos, ainda que fosse mais aliciante a sua abertura ao público em 
simultâneo e com a apresentação da totalidade do Museu Mineiro.

Refira-se que, uma vez assegurada a viabilidade do projecto, se 
tratou de uma oportunidade única e pioneira no nosso país de musealizar 
uma mina. De facto, nas últimas décadas Portugal tem assistido ao 
encerramento sucessivo das suas minas sem que jamais tenha sido 
possível mostrar ao público o que é a actividade mineira. 

O projecto do Lousal reúne todas as potencialidades para tornar- 
se num verdadeiro pólo de dinamização com três vertentes:

Cultural - graças à preservação e reabilitação do património geológico 
e mineiro (nas suas componentes de arqueologia e história mineira, 
de história Geológica e de arqueologia industrial );
Científica - graças ao estudo e à divulgação que se pode fazer desse 
património, nomeadamente através de um Centro de Documentação/
Arquivo a criar anexo ao Museu, e das publicações do mesmo;
Pedagógica - graças à possibilidade que pela primeira vez se oferece 
ao público português, nomeadamente aos estudantes e outros 
interessados, de tomar contacto com o universo das minas, da 
mineração e dos mineiros.

Tal projecto é então uma infraestrutura de carácter sócio-
cultural de que a região e o país careciam. E se é certo que se trata de uma 
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iniciativa de âmbito local não é menos verdade que o alcance que terá 
excede em muito a região do Lousal e diz respeito a todo o país.

A musealização de um espaço mineiro assume, pois, uma dupla 
importância: para a população local, pela oportunidade de redinamização 
sócio-económica e pela reabilitação de um património sempre presente 
no quotidiano dos habitantes e nas suas representações mentais, 
nomeadamente afectivas; e para os visitantes que têm uma apetência pelo 
universo mineiro, já pelo conhecimento dessa realidade, já pela sedução 
por esse mundo desconhecido e obscuro feito de mistérios em que tudo 
se passa nos subterrâneos.

Sublinhe-se, finalmente, que se pretendeu com este projecto 
contribuir para o desenvolvimento sócio e cultural  dos habitantes e 
dos visitantes, para o enriquecimento económico do local, corrigindo 
assimetrias, para um aumento progressivo do bem estar pessoal e social e 
da qualidade de vida, isto é, para o desenvolvimento integral e não apenas 
para o crescimento económico.

Pensar o desenvolvimento do Lousal ligado à existência de 
um Museu – um museu de território – pressupõe o envolvimento e a 
participação da população local e só é possível graças à importância 
acrescida que na sociedade contemporânea assumem as questões 
culturais.

Para além de recolher e preservar o património cultural – no caso 
presente as memórias, os saberes, os espaços e as técnicas decorrentes da 
exploração mineira, assegurando a sua transmissão às gerações futuras, 
o Museu assume uma formação educativa, dirigida a um público amplo: 
sensibiliza para a preservação de um património que testemunha a 
evolução histórica de uma região; desenvolve nas gerações mais jovens 
o respeito pela actividade desenvolvida pelos mineiros; sensibiliza para 
as questões ambientais; permite a formação em determinadas áreas – 
geologia, engenharia de minas, etc.

Um museu assim concebido pressupõe a interdisciplinaridade, 
necessariamente presente na sua planificação e na sua gestão, permitindo 
o entrecruzamento e a valorização dos vários saberes – técnicos, 
científicos e empíricos.
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O programa e o faseamento da instalação do Museu Mineiro 
do Lousal, tiveram em conta a pluralidade e os interesses dos públicos 
potenciais da instituição. Com efeito,  foram considerados três segmentos 
de públicos:

Os habitantes – antigos mineiros, familiares ou outros de alguma 
forma relacionados com a mina;
O público escolar (e outros grupos organizados com interesses 
específicos);
O público em geral.

Para cada um destes públicos há que prever as expectativas, 
propor programas de  atendimento diferenciado e dar respostas que 
aliem a um tempo o realismo e a imaginação.

Entendemos que, em casos como este, os melhores museólogos 
são sempre os antigos mineiros, já pelo conhecimento que têm da 
realidade, já pelo “amor” que têm à mina e à mineração e, ainda, pela 
disponibilidade que manifestam na transmissão dos seus saberes e 
saberes-fazer.

Era pois, desejável que uma parte considerável dos postos de 
trabalho a criar fosse preenchida por antigos mineiros. 

Todavia, será necessário promover a criação de um  Serviço 
Educativo capaz de, em instalações apropriadas, receber, com capacidade 
de resposta científica e didáctica, os grupos de escolas e os grupos com 
interesse específico.

No restante, as estruturas e os equipamentos do Museu Mineiro 
do Lousal responderão às necessidades das instituições museológicas 
como elas estão definidas pelo ICOM.

O Museu Mineiro foi pensado como um Museu polinucleado, 
aproveitando as antigas instalações mineiras e de apoio ao trabalho da 
mina. Muitas delas necessitaram de obras de manutenção e,  mesmo, de 
intervenções arquitectónicas mais profundas. 

Os visitantes, que serão acolhidos na Recepção, contarão aí com 
um Centro de Interpretação que dá conta dos núcleos museológicos 
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existentes, integrando e contextualizando a actividade das minas na “faixa 
piritosa ibérica” e no Concelho de Grândola. A exposição permanente do 
Núcleo Central comporta duas vertentes:

A – História Mineira
B – Arqueologia e História  do Lousal

Um núcleo marcante pela sua proeminência no terreno e pelo 
valor icónico é o Malacate, cuja recuperação está já concluída.

Num dos antigos edifícios do complexo mineiro será instalado 
um Núcleo Geológico.

A Central Eléctrica, que fornecia energia a toda a actividade 
mineira e à povoação, manteve-se parcialmente em funcionamento até 
há pouco tempo pelo que o seu estado de conservação é razoável. Por 
outro lado, conserva máquinas que atestam vários períodos tecnológicos 
da produção de energia, pelo que o seu valor científico e pedagógico 
representa um enorme potencial.

O arranjo do espaço permitiu que parte dele fosse transformado 
em galeria de exposições temporárias.

O Paiol de explosivos será outro núcleo do museu. Provavelmente, 
enquanto não for possível musealizar um poço e um troço da galeria 
subterrânea, poderá o paiol servir como simulação de tal núcleo, após 
obras de adaptação que comportem uma entivação em madeira.

Todos os núcleos terão um espaço para Exposições Temporárias, 
a programar de acordo com a especificidade temática de cada um deles.

Pretende-se igualmente criar um Arquivo/Centro de 
Documentação que albergue documentação sobre a actividade mineira 
em geral, no Lousal e sobre a história local.

Será também criado um parque de diversões infanto-juvenil 
cujos equipamentos serão de temática mineira e industrial.

Alfredo Tinoco
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Faseamento
Exposição:

I 

1 . Central Eléctrica – Exposição sobre a própria central e sobre energia 
e minas
2 . Centro de Interpretação – Mina e Concelho de Grândola
3 . Malacates
4 . Parque de Diversões

 I I

1 . Musealização do Paiol como galeria
2 . História Geológica
3 . Parque de Diversões

I I I 

1 . Musealização de um troço da mina
2 . História da Mineração
3 . História da Mina do Lousal
     Técnica/tecnologia;
     História social ( operária, patronal )
4 . Parque de Diversões
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Museu:
Exposições – núcleos

1 – Centro de Interpretação
- A  Mina do Lousal : Contextos :
- Local
- O Concelho de Grândola
- A Faixa Piritosa Ibérica – outras minas
- Destino do minério
2 – Núcleo Central
A – História Mineira
- Arqueologia e História Mineira
- Origem e evolução
- Técnica e tecnologias
- Sistemas de exploração
- Utilização dos minerais no quotidiano
B – A Mina do Lousal
Descoberta
Origem e evolução da exploração
Técnicas e tecnologias empregues
História social
- Operária
- Sindicatos
- Associações
- Lutas e Greves
- Habitação
- Educação
- Lazer e Cultura
- Doenças
- Quotidiano na mina
- Empresarial
- Organização

Alfredo Tinoco
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- Serviços
- Instalações
- Pessoal
- Escritórios
- Outras instalações
3 – Núcleo Geológico
4 – Malacates
5 – Central Eléctrica 
6 – Paiol
7 – Poço e Galeria Subterrânea
8 – Arquivo/Biblioteca/Centro Documentação
9 – Parque de Diversões
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Rota do Mármore do Anticlinal de Estremoz (Projecto)

Alfredo Tinoco, Carlos Filipe, Ricardo Hipólito

Introdução:

 A região de Estremoz, Borba, Vila Viçosa (o Anticlinal de 
Estremoz) é uma das mais antigas e mais produtivas superfícies de 
extracção de mármores do nosso país. A importância sócio-económica 
desta actividade é bem conhecida. As memórias pessoais e sociais que 
ela gerou ao longo dos tempos serão hoje impossíveis de reconstituir. 
Mas estamos ainda a tempo de resgatar as vivências das últimas gerações 
que trabalharam nas pedreiras – empresários, técnicos e operários. Será 
igualmente possível reconstituir os saberes técnicos e científicos que a 
extracção dos mármores foi gerando ao longo dos séculos de actividade.
 O trabalho humano transformou o mármore em bens 
patrimoniais históricos e artísticos, esses sim, visíveis não apenas na 
região, e em grande abundância, mas um pouco por todo o país e nos 
quatro cantos do mundo.  
Este conjunto de bens patrimoniais (materiais e imateriais) é um recurso 
inestimável que temos à nossa disposição para o desenvolvimento 
económico e social da região e para o desenvolvimento cultural de 
todos os que intencionadamente dele quiserem usufruir.

Alfredo Tinoco
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Figura 1: A exploração em galeria é uma das mais recentes inovações na exploração 
do mármore.

A salvaguarda e a reabilitação do património são hoje obrigações 
consignadas na lei e requeridas pelas comunidades, contemplando as 
funções rememorativas, de herança e de matriz identitária inerentes 
aos bens patrimoniais. O novo desafio que se apresenta ao património é 
agora transformá-lo em recurso turístico, combinar de maneira diferente 
e inovadora a cultura e a economia, transformando os patrimónios e as 
memórias que lhe estão associadas em produtos turísticos no sentido real 
da palavra, ou seja, com novas funções que impliquem a sua reelaboração 
produtiva. 

É com esta consciência e com esta missão que propomos a 
construção da Rota do Mármore.
Rota do Mármore:
A visita à Rota do Mármore pode contemplar um percurso extenso ao 
longo dos três concelhos que integram o Anticlinal de Estremoz. 

Tendo em linha de conta que alguns visitantes possam não ter 
tempo 
e disponibilidade para efectuar um percurso tão extenso, propomos 
o desdobramento da rota em três segmentos que coincidem na 
generalidade, com os concelhos de Borba, Estremoz e Vila Viçosa. No 
concelho de Estremoz pode desfrutar-se do Percurso Norte, em Borba o  
percurso Central e por último o Percurso Sul em Vila Viçosa.

Cada um dos percursos tem um pólo principal: o Centro 
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Ciência Viva em Estremoz que inclui uma exposição sobre a geologia e 
a exploração do mármore na região; o CEVALOR, em Borba que é um 
centro de inovação técnica e de dinamização económica do sector das 
pedras ornamentais; o Museu do Mármore em Vila Viçosa, único no 
país, que é um ponto de partida e complemento necessário às visitas no 
terreno. 

Aos três pólos acrescenta-se a preocupação de dar a conhecer o 
processo de extracção e transformação do mármore, sem a qual tudo o 
resto não faria sentido, estando previstas visitas a pedreiras e a empresas 
transformadoras de mármore e canteiros. Não menos importante e 
a contemplação do valiosíssimo património monumental da região, 
o diversificado património paisagístico, a riqueza gastronómica, a 
genuinidade do artesanato, nomeadamente aquele ligado directamente à 
extracção dos mármores. Somem-se ainda as boas acessibilidades e uma 
oferta hoteleira de qualidade e em expansão.

Percursos:

Programa do percurso Norte (Estremoz):

Figura 2 – Igreja dos Congregados em Estremoz.

Centro Ciência Viva;

Alfredo Tinoco
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1) Visita à cidade: Igreja dos Congregados, Largo da “Gadanha”, 
Pelourinho,  Igreja Matriz de Santa Maria, Torre de Menagem, Paço 
Real de D. João V, Castelo e envolvente, Convento de S. Francisco;

2) Pedreira “Cerca de Santo António”;
3) Oficinas de Canteiros;
4) Outras Informações:

Tempo mínimo para a realização do percurso: 3 horas
Distância percorrida: aproximadamente 5 km.
Grau de dificuldade: baixo/médio.
Tipo de Público: Público em Geral
Época Recomendada: Primavera, Verão e Outono 

5) Outros pontos de interesse:
Visitas a museus;
Visitas a adegas de vinhos e fábricas de enchidos;
Artesanato do concelho: mármores, cerâmica, chocalharia, cortiça e 
madeira, ferro e mosaico hidráulico;
Saborear a gastronomia local e a doçaria tradicional.

Programa do percurso Central (Borba):

Figura 3 – Fonte das Bicas em Borba

1) Cevalor;
2) Borba: visita a vários locais do centro da vila: Fonte das Bicas, 
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Castelo de Borba “porta de Estremoz”, Passos Monumentais, 
Palacetes da Rua São Bartolomeu, Passos do Concelho;

Pedreira Plácido Simões (Localizada na estrada Borba/Vila Viçosa)
3) Estrada do Barro Branco (vista panorâmica de várias pedreiras);
4) Fornos de Cal – Barro Branco
5) Oficinas de Canteiros 
6) Regresso à Vila de Borba;
7) Outras Informações:

Tempo mínimo para a realização do percurso: 3 horas;
Distância percorrida: aproximadamente 10 km.
Grau de dificuldade: baixo/médio.
Tipo de Público: Público em Geral
Época Recomendada: Primavera, Verão e Outono 

8) Outros pontos de interesse:
Visitas a adegas integradas na Rota dos Vinhos;
Visitas a fábricas de queijo e lagares de azeite; 
Artesanato do concelho: mármores; cortiça; madeira; couro; 
chifres; arame e lata.
Saborear a gastronomia e a doçaria tradicional: Ameixas (doce)

Programa do percurso Sul (Vila Viçosa):

1) Museu do Mármore;
2) Igreja Nª. Sª. da Lapa, Igreja S. Bartolomeu, Praça da Republica, 

Terreiro do Paço (várias visitas possíveis), Santuário da Padroeira 
de Portugal, (ver mais pontos de visita em anexo);

Museu de Arqueologia.
3) Pedreiras (Fonte da Moura, Lagoa e Vigária).
4) Empresa Transformadora de mármores (ETMA).
5) Oficinas de canteiros
6) Padrão comemorativo da Batalha de Montes Claros em mármore 

branco (Bencatel); Regresso a Vila Viçosa.

Alfredo Tinoco



Cadernos de Sociomuseologia Volume VII52    

Figura 4 – Palácio dos Duques de Bragança em Vila Viçosa

7) Outras informações:
Tempo mínimo para a realização do percurso: 4 horas
Distância percorrida: aproximadamente 15 km.
Grau de dificuldade: baixo/médio.
Tipo de Público: Público em Geral
Época Recomendada: Primavera, Verão e Outono 

8) Outros pontos de interesse:
Visitas a museus e arquivos históricos de Vila Viçosa;
Artesanato do concelho: mármores, estanhos, cerâmica;
Saborear a gastronomia local e a doçaria tradicional: Tibórnas, 
Cericá, Toucinho do Céu.

Conclusão:

A nossa herança cultural é, pois, um amplo repositório de recursos 
potenciais que podemos utilizar agora e no futuro para o desenvolvimento 
cultural e social das nossas comunidades. A conjugação de valores 
históricos, artísticos, técnicos, culturais, simbólicos e económicos 
torna-se assim num suporte privilegiado das novas funcionalidades do 
património. Em simultâneo o turismo é hoje uma actividade transversal 
que proporciona variadas oportunidades de desenvolvimento económico, 
coesão social e de enriquecimento cultural das comunidades locais e 
daqueles que as visitam.
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A aliança da cultura e do turismo apresenta muitos desafios mas 
oferece igualmente muitas oportunidades. A diversidade dos patrimónios 
presentes no território constitui uma das vantagens essenciais da oferta 
cultural local. 

Sendo assim não se trata aqui de “vender” o património mas 
antes de valorizar os recursos que temos ao nosso dispor, tendo em vista 
o desenvolvimento integral da comunidade local e dos visitantes. 

Figura 5: A calçada é um grande mostruário do mármore.

Uma tal valorização produtiva do património é geradora de emprego 
e tem de estar ligada à inovação tecnológica e à criação de riqueza. 
É, então, necessário aliar a inovação cultural à  criatividade turística, 
estruturando assim um novo factor de desenvolvimento.

Sendo o mármore uma das matérias-primas, ornamentais, mais 
ricas, e tendo uma importância bastante acentuada em toda a Zona dos 
Mármores, torna-se necessária a sua valorização enquanto produto 
cultural e turístico. Para tornar este projecto ainda mais importante e mais 
apetecível contamos ainda com as vantagens naturais que os concelhos 
de Borba, Estremoz e Vila Viçosa têm para oferecer.

É com tudo isto que nos propomos construir a Rota do Mármore.

Alfredo Tinoco
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Circuitos turísticos: Rota dos museus mineiros – 
faixa piritosa ibérica

Alfredo Tinoco

I – Introdução

          Longe vai o tempo em que a Indústria e a Técnica e, mais exactamente, 
os seus vestígios estavam excluídos daquilo a que chamamos património 
cultural. De facto, há muito tempo que, um pouco por todo o mundo e 
também entre nós, se ouve falar de património técnico, de património 
industrial e, até, de património mineiro e geológico. Nasceram sociedades, 
associações, organismos oficiais, criaram-se Arquivos, Centros de Estudo 
e Museus. Existe hoje por toda a parte, e particularmente na Europa e 
nas Américas, um público fiel que percorre centenas de quilómetros em 
demanda de vestígios da civilização industrial, que visita museus e sítios 
ligados à pré-industrialização, à indústria e, especialmente, à mineração 
das diversas idades históricas.
          Como todos aqui sabemos, naqueles lugares em que uma só 
actividade foi durante muito tempo o sustentáculo único da dinamização 
económica, logo que essa actividade entra em colapso, ficam espaços 
degradados e sem perspectivas imediatas de recuperação, de regeneração. 
No caso da actividade mineira essa degradação é não só económica e 
social, como ambiental, em virtude da própria actividade das minas. 
Paralelamente, ficam inúmeros vestígios, quer patrimoniais, no sentido 
estricto (vestígios materiais) quer espirituais – cultura, saberes técnicos e 

Alfredo Tinoco
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empíricos, memórias, laços, emoções…
          Todos estes valores: bens móveis e imóveis e bens imateriais constituem, 
afinal, as raízes em que entronca a identidade das comunidades em 
que assentou durante décadas, centenas de anos, às vezes milénios, a 
exploração mineira.
          Já no nosso século, demo-nos conta de que o turismo poderia, 
em muitos casos, ser a porta que se abre para a regeneração económica, 
social e ambiental das minas abandonadas.

II – Turismo, Turismos, Turismo Geológico e Mineiro

          O Turismo é quase uma invenção do século XX. Ainda que o nome 
remonte a finais de oitocentos a realidade é bem mais recente já que as 
escassas acessibilidades e a mobilidade geográfica reduzida, interditaram 
a prática turística à grande maioria dos cidadãos.
          A melhoria das condições económicas e a generalização das férias 
obrigatórias e pagas potenciaram um enorme incremento do turismo.
          Por outro lado, a revolução das acessibilidades e da mobilidade 
geográfica, graças à ferrovia, à rodovia e, sobretudo, à aeronáutica 
possibilitaram nas últimas décadas um continuum turístico sem 
precedentes na história.
           Por último, a elevação do nível de escolaridade e dos índices de 
cultura, aliados à mobilidade social da generalidade dos povos criaram 
novas necessidades turísticas.
          Com efeito, assistimos durante décadas a uma procura sistemática 
do turismo estival, a praia, como um único destino dos fluxos turísticos.
          Gradualmente, demo-nos conta de que a praia tradicional – sol, 
areia, mar – já não preenchia as expectativas do turista. As tradicionais 
estâncias balneares, nas quais tinham sido feitos investimentos vultosos, 
entraram em declínio. Era então preciso criar alternativas: novas 
infraestruturas e, sobretudo, novas rotas – o desconhecido, o exótico, o 
primitivo. Mas também esse turismo, dizem-no os sociólogos do lazer 
têm os dias contados.
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          Não é, então, por acaso que é hoje comum para todos nós ver 
e ouvir falar correntemente em “turismo rural”, “turismo etnológico 
e etnográfico”, “turismo industrial”, “turismo ambiental”, “turismo 
desportivo”, “turismo cultural”, “turismo arqueológico” e, mesmo 
“turismo geológico e mineiro”. Para todos estes novos turismos há já hoje 
um público e existe, sobretudo, um enorme público potencial que está 
nas nossas mãos sensibilizar à medida da nossa capacidade de realização.

III – Turismo Mineiro e Desenvolvimento Local

          Já o dissemos que, no caso das minas abandonadas, o turismo é 
uma das portas que se abre à regeneração do tecido social, à recuperação 
económica e, sobretudo, à manutenção e ao reforço identitário das 
comunidades locais. E nesta área quem fala em turismo, fala na criação 
de núcleos museológicos capazes de atrair um significativo segmento do 
fluxo turístico.
          Num artigo recente, Puche e Mazadiego1 passam em revista 
cerca de quinhentas experiências de musealização de minas e sítios 
geomineiros na Europa. Neste vasto conjunto não encontramos uma 
única experiência portuguesa. Descontada a eventual falta de atenção, 
ou simples deficiência de informação (e de marketing), a análise dos 
professores da Escola de Engenharia de Minas de Madrid é sintomática 
do atraso da nossa investigação e das nossas realizações museológicas.
          Com efeito, o que poderemos acrescentar ao “catálogo” de Puche e 
Mazadiego? Um pequeno Museu do Ferro em Moncorvo (actualmente 
desactivado e em processo de transferência para o Museu Municipal na 
sede do concelho); o Museu Mineiro de S. Pedro da Cova (igualmente 
em transformação); o Museu (Geológico) das Minas da Panasqueira; 
o projecto do Museu da Mina Romana de Três Minas (Vila Pouca de 
Aguiar); o extinto museu   (arqueológico) de Aljustrel; o Parque Temático 

1  PUCHE RIART, Octávio e MAZADIEGO MARTINEZ, L. F. – “La 
Conservación del Património Minero Metalurgico: Inventário, Actuaciones de 
Conservación, Archivos y Museos”, In Boletin Geológico y Minero, Vol. Nº 1’9, 
nº 1, Jan. / Fev. 1998 Madrid
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de Alcoutim; algum espólio arqueológico/mineiro e geológico disperso 
pelo Museu Nacional de Arqueologia; Museu do Instituto Geológico e 
Mineiro e Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico do Museu 
Nacional de História Natural. (Alguma falta seja-me descontada em nome 
da ignorância, da irrelevância ou do esquecimento). Resta-nos ainda os 
projectos que, felizmente, são alguns: Aljustrel (aprovado pelo Instituto 
Geológico e Mineiro mas em estado de hibernação), S. Domingos, Neves 
Corvo (que já possui um pequeno núcleo de Arqueologia Romana) e 
Lousal. Cite-se, Aida o Museu do Mármore em Vila Viçosa.
          Permitam-nos fazer uma pequena excursão por alguns museus 
desta temática na Europa e concluiremos que estamos quase no grau zero 
da Museologia Mineira. Com efeito, existem hoje museus de temática 
geológica e mineira em quase todos os países da Europa; a predominância 
vai para a Grã-Bretanha, mas são igualmente numerosos na Alemanha 
e em França. Em Espanha contam-se já vários, tal como em Itália, na 
Bélgica e na Holanda. A Suiça e a Áustria têm também vários museus 
nesta área. No Norte existem museus mineiros na Suécia, na Finlândia, 
e na Noruega. O Leste da Europa regista igualmente várias experiências: 
na República Checa, na Eslováquia, na Polónia, na Hungria, na Hungria, 
na Roménia, na Rússia. A Eslovénia e a Grécia conhecem também 
experiências de museologia mineira.
          O primeiro grande museu mineiro parece ter sido o Deutches 
Bergbau – Museum em Bochum, no Rhur, que abriu portas em 1930. 
Hoje regista mais de 400 mil visitantes/ano. Ainda na Alemanha, o 
Museu de Ramsbeck (que tive a oportunidade de visitar há uns anos com 
uma turma de alunos de instrução primária) apesar de ficar afastado dos 
centros urbanos, regista mais de 100.000 visitantes/ano. O Historisches 
Kupferbergwerk em Fisbach, em idênticas circunstâncias, atrai 80.000 
visitantes/ano. E lembremo-nos de que a siderurgia de Vocklingen 
que funcionou entre  1873 e 1986 foi declarada recentemente como 
Património da Humanidae.
          Na Holanda o Mijnmuseum de Kerkrade acolhe anualmente cerca de 
300.000 visitantes/ano. Em França o Centre Historique Minier de Lewarde 
recebe por ano mais de 150.000 turistas e em Noyant-la-Gravoyère há 
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600/800 visitantes diários durante o período de funcionamento.
          Deixem-nos concluir esta excursão (afinal já longa) com uma 
citação: “Em França inaugura-se actualmente cerca de um centro turístico 
subterrâneo por semestre”2 .
          Que querem dizer os dados aqui lembrados?
          Duas coisas: 1º - que o turismo, o turismo cultural, o turismo 
mineiro especificamente, podem ser um poderoso instrumento de 
desenvolvimento local; 2º - que temos todo um trabalho a fazer 
neste domínio, se queremos verdadeiramente resgatar a memória de 
uma actividade quase extinta entre nós (e na Europa), valorizar um 
património riquíssimo que se degrada dia a dia, contribuir decisivamente 
para a recuperação social, económica e ambiental das comunidades 
que estiveram ligadas à exploração mineira através do lançamento de 
projectos que visam o desenvolvimento sustentado e sustentável e não 
o simples crescimento económico. E neste desenvolvimento, além do 
acréscimo das condições materiais de vida, contemplamos o bem estar 
pessoal e social que passam pela valorização educacional, profissional 
e cultural da população e dos visitantes e, ainda, pelo melhoramento e 
pelo respeito das condições naturais e ambientais existentes nas zonas de 
intervenção.  

IV – A Rota dos Museus Mineiros na Faixa Piritosa Ibérica

          A  Faixa Piritosa Ibérica ocupa quase 200 km  de extensão desde o 
Atlântico no Sudoeste da Península até às cercanias de Sevilha e Huelva.
          As Minas da Faixa Piritosa Ibérica de que nos ocupamos, quase todas 
conheceram mineração romana e, muitas delas anterior à romanização, se 
bem que nalguns casos sejam insuficientes as prospecções e as escavações 
arqueológicas que comprovem a tradição. Nalgumas delas esses trabalhos 
arqueológicos foram feitos e foi recolhido abundantemente espólio 

2  WARTELE, J. M. e SCHWARTZMAN, R. “ Le development dês musées 
souterrains “ In Industrie minérale. Mines et Carrières, dic. 91, 71-76, citado por 
Puche e Mazadiego, op. cit. P. 81.

Alfredo Tinoco



Cadernos de Sociomuseologia Volume VII60    

arqueológico, que está guardado em vários museus locais, regionais e até, 
e sobretudo, nacionais.
          Na parte portuguesa era constituída por dezenas de minas que, como 
disse, estão hoje quase todas fechadas. E ficaram, com o encerramento, 
problemas muito sérios: problemas sociais – desemprego de milhares 
de trabalhadores, degradação social, imigração, droga; e problemas 
ambientais que são igualmente sérios.
          Há, então, que encarar o problema. Há que resolver os problemas de 
degradação social e de degradação ambiental.
          Todos sabemos que a região não pode, por si só criar mais postos 
de trabalho. Exceptuados os recursos minerais estávamos numa região 
agrícola pobre e seca.
          Ora, no seguimento de investigações sobre o património cultural, mais 
especificamente industrial, mais precisamente mineiro, demo-nos conta 
de que há em toda esta região potencialidades turísticas, nomeadamente, 
do turismo rural e, sobretudo, do turismo cultural que, nos nossos dias 
começam a ter peso e a inverter os fluxos turísticos.
          Com efeito, no Alentejo temos paisagens muito bonitas e diferentes, 
que agradam aos públicos potenciais deste tipo de turismo; existem 
hoje boas acessibilidades rodoviárias; há um considerável património 
histórico, artístico e etnográfico; há um património industrial/mineiro 
extremamente interessante capaz de exercer enorme atracção junto de 
vários segmentos de público: há ainda ( e apenas durante algum tempo 
) um “centro de memoria” operária vivo, que são os antigos mineiros e, 
também, os técnicos das minas que detêm todo o saber e um saber-fazer 
que fascinam aqueles que são estranhos a este mundo mineiro.
          Trata-se, então, de pôr estas enormes potencialidades ao serviço 
do desenvolvimento local e da reinserção social. Sabemos todos como a 
tarefa é complexa. Mas é realizável.
           Trata-se de combinar os valores patrimoniais existentes (na acepção 
mais alargada do termo) com o desenvolvimento; trata-se de aliar a 
experiência e os saberes locais com os recursos exógenos – as associações, 
e as sociedades científicas, as universidades, as autarquias que têm aqui 
um papel muito importante a cumprir – e pôr estas alianças ao serviço 
do desenvolvimento.
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          E entendamo-nos, desde já, sobre o conceito de desenvolvimento, que 
propomos: não se trata apenas do crescimento económico (que é urgente 
evidentemente) mas antes do desenvolvimento integral e sustentável, 
que implica, a satisfação de necessidades como o reforço identitário, a 
produção cultural, (e não apenas o aumento do consumo) a conquista de 
níveis satisfatórios de bem-estar pessoal e social.
          Nos nossos dias, na Europa e também em Portugal, está a desenvolver-
se o chamado turismo temático.
          Há, então, que aproveitar esta maré e construir “rotas de turismo 
cultural/mineiro”  (neste caso), capazes de responder a um tempo às 
expectativas, que são enormes, de diferentes públicos – profissionais, 
escolares e universitários, público indiferenciado – e de contribuir de 
modo decisivo para o desenvolvimento local, valorizando as memórias 
e a identidade social; reabilitando e reutilizando o património; criando 
emprego através de microempresas de artesanato, de novas instalações 
turísticas, de restauração, de pequenas unidades hoteleiras, de museus…, 
desenvolvendo em simultâneo a investigação científica, seja na área do 
património cultural, mineiro, industrial, da etnografia ou da história 
local.
          Está, pois, na hora de inscrevermos o nosso país no mapa europeu 
da museologia mineira (mesmo que não houvesse outras razões porque 
isso representa milhares de turistas especializados por ano).
          Ora, sabemos que na chamada Faixa Piritosa Ibérica (na parte 
portuguesa) existem várias minas encerradas. E sabemos igualmente, 
que para algumas delas existem já projectos museológicos elaborados 
e, alguns, já em funcionamento. E, felizmente, todos esses projectos 
museológicos existentes contemplam aspectos que ultrapassam a simples 
musealização dos objectos, isto é, têm em conta a necessidade de dar 
resposta às problemáticas sociais e ambientais que se colocam no terreno, 
que essa é também a função da museologia de tipo novo.
          Aquilo que venho propor é uma articulação concreta desses vários 
projectos museológicos existentes, de modo a criar uma rede  não 
metafórica nem virtual, como está hoje na moda, mas antes uma rede 
tecida com os fios da realidade, de museus mineiros da Faixa Piritosa 
Ibérica.
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          Não obstante o valor patrimonial de cada uma das minas, 
provavelmente, não haveria turista que se deslocasse para ver umas 
ruínas e regressasse ao ponto de origem. Mas certamente que há gente 
interessada em percorrer uma rota que lhe dê conta de uma realidade 
geológica e mineira, que lhe dê a conhecer um património histórico e 
artístico interessantes, que lhe proporcione atracções etnográficas e 
gastronómicas ricas e únicas, que a possa alojar e divertir.
          É isso que propomos com a constituição da Rota de Museus 
da Faixa Piritosa Ibérica, sabendo que o turista mais interessado pode 
atravessar a fronteira e continuar a desfrutar do mesmo património no 
Parque Temático de Rio Tinto e noutros que, sem dúvida, se lhe seguirão 
na parte espanhola da Faixa Piritosa Ibérica, como o de Tharsis já em 
curso.
  Entre outras poderiam integrar esta rota as seguintes minas:

Da Caveira – A tradição e alguns achados arqueológicos atribuem-
lhe mineração romana (e até fenícia). Nos nossos dias conheceu 
exploração entre os finais do século XIX e os anos 60 do nosso século.
Do Lousal – Nas imediações existem vestígios metalúrgicos do 
calcolítico. A descoberta da mina foi em 1882 sendo a exploração 
sistemática dos inícios do século XX. A mina foi encerrada em 31 de 
Maio de 1988. O Museu Mineiro foi inaugurado em 2001.
De Aljustrel – existem abundantes vestígios do calcolítico e da 
mineração romana. Esporadicamente a mina foi explorada em várias 
épocas, mas só na segunda metade do século XIX recomeçaram os 
trabalhos de safra sistemática. A mina encerrou no final do século 
XX, embora haja alguns troços em exploração e, sobretudo, com 
trabalhos de manutenção. Foi elaborado um projecto de musealização 
(encomendado pelo Instituto Geológico e Mineiro) que não foi 
executado. Em contrapartida, o município abriu um museu mineiro 
da sua responsabilidade.
De Castro Verde – Trata-se do maior filão pirítico da Europa em 
exploração. Há nas cercanias abundantes vestígios de mineração, 
desde o calcolítico e com particular incidência da presença romana. 
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A empresa tem um núcleo museológico dedicado à museologia.
De S. Domingos – Houve aqui mineração fenícia e romana. A mina 
foi igualmente explorada ao longo de várias épocas sem carácter 
sistemático. Só na segunda metade do século XIX recomeçaram 
os trabalhos intensivos que se prolongaram até 1966. Existe um 
projecto museológico da responsabilidade do Campo Arqueológico 
de Mértola. 
De Aparis – A exploração data de finais do século XIX tendo a mina 
encerrado em 1975. Serve actualmente de depósito de materiais do 
Instituto Geológico e Mineiro.

 Um programa desta natureza é, por definição, não apenas 
multidisciplinar, mas interdisciplinar. A Rota Mineira há-de ser um 
espaço em que se cruzam as energias e os saberes técnicos e científicos 
e, também, os saberes empíricos; um espaço em que as memórias se 
recuperam, se renovam e se complementam. Um Centro de Memória!
          A programação e a instalação da Rota dos Museus Mineiros 
da F. P. I. têm em conta a variedade e a diversidade de interesses dos 
públicos potenciais que a ela acorrerão. Assim, como já referimos, foram 
considerados vários segmentos de públicos:
         - os habitantes – antigos mineiros, familiares e outros de alguma 
forma relacionados com  a actividade mineira;
        - o público escolar em geral (ensino básico e secundário) e outros 
grupos de visitantes com interesses específicos, para quem o acréscimo 
de cultura técnica e científica é, como sabemos, muito importante; 
        - o público especializado – estudantes de Geologia e Minas, estagiários, 
geólogos e engenheiros, museólogos…;
        - o público indiferenciado  (ainda que se contemplem segmentos 
específicos que emergem hoje no espectro da procura turística: famílias, 
turismo sénior…).
          Para cada um destes sectores há que prever as expectativas, 
proporcionar um atendimento diferenciado e dar respostas capazes de 
aliar em simultâneo o teatralismo e a imaginação.
          Entendemos que, em casos como este, os melhores museólogos são 
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sempre os antigos mineiros, já pelo conhecimento que têm da realidade, 
já pelo “amor” que têm à mina e à mineração e, ainda, pela disponibilidade 
que manifestam na transmissão dos seus saberes e saberes-fazer.
         É pois, desejável que uma parte considerável dos postos de trabalho 
a criar seja preenchida por antigos mineiros.
         Todavia, será necessário promover a criação de Serviços Educativos 
capazes de, em instalações apropriadas, receber, com capacidade de 
resposta científica e didáctica, os grupos de escolas e os grupos com 
interesses específicos.

V – Dar um Futuro ao Passado

         Cremos que nos irmana a todos os que participamos neste encontro 
a ideia de que os circuitos turísticos podem ser, como já afirmámos, uma 
porta que se abre para o desenvolvimento. Mas não basta a vontade de 
criar museus mineiros.
         Há todo um trabalho prévio que ainda não fizemos.

1) Antes de mais há que inventariar e estudar as minas antigas e 
abandonadas e, também, aquelas que ainda estão em laboração 
e que já têm património desactivado. Sensibilizar para que esse 
património não se perca e não se degrade.

2) Há que pressionar os organismos oficiais, as associações, as 
universidades e aqueles que de alguma forma se interessam pelo 
património geológico e mineiro para a necessidade urgentíssima 
de se fazer um inventário do património geomineiro do país.

3) É ainda tempo, mas o tempo urge, de recolher as memórias 
daqueles que estiveram ligados à mineração: mineiros, pessoal 
de superfície, técnicos, engenheiros e empresários. Só com essa 
recolha de fontes e com o seu cotejo poderemos aproximar-
nos de uma história mais segura das minas e da mineração nas 
últimas décadas.

4) Tal como apontámos no ponto 2), a respeito da inventariação 
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do património geomineiro, há que juntar todos os esforços 
e proceder com urgência à recolha de documentação ainda 
existente referente às minas abandonadas: arquivos empresariais, 
arquivos sindicais, documentos oficiais, legislação, etc.

5) Na promoção de museus mineiros há que proceder a uma análise 
séria dos problemas de cada comunidade e de cada região, 
estudar as potencialidades e a viabilidade de cada projecto, 
reconhecer que não só os factores endógenos são relevantes, 
mas que acessibilidades pouco favoráveis, uma deficiente ou 
inexistente sinalética, a ausência de um “marketing” adequado, 
a concorrência de projectos similares no mesmo espaço de 
influência, podem inviabilizar qualquer projecto museológico.

6) Pelas razões acima enunciadas há que planear, desde já, a rede de 
museus mineiros que queremos e podemos fazer no nosso país. 
Não vá o excesso matar a “galinha dos ovos de ouro”.

7) Podemos recuperar algum tempo perdido trocando experiências, 
estudando, estabelecendo parcerias com os museus semelhantes 
existentes na Europa.

        
 Concluiremos convocando um acontecimento recente. A Assembleia 
Magna da Organização reunida em 1999 em Santiago do Chile 
aprovou um documento da máxima importância – O Código de Ética 
dos operadores turísticos de todo o mundo. No preâmbulo e nos dez 
artigos que compõem o Código, sublinha-se a importância do turismo 
como factor de desenvolvimento sustentado, afirmando-se que importa 
“salvaguardar o meio ambiente para se obter um crescimento económico 
saudável, constante e sustentável”.
         A O. M. T. reconhece os novos turismos como muito enriquecedores 
desde que “respeitem os ambientes naturais, associem a população local 
ao seu desenvolvimento e se ajustem à capacidade de ocupação dos 
lugares turísticos”.
         Reconhece-se igualmente que as comunidades locais devem ser 
beneficiárias dos pontos de vista económico, social e cultural das mais - 
valias geradas pelo turismo.
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         Não é afinal isto o que vimos defendendo?
         Sendo assim, estamos certos de que o turismo que tem como 
raízes a natureza, o património e a museologia social será um poderoso 
instrumento de desenvolvimento local.
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A arqueologia mineira: Território interdisciplinar1

Alfredo Tinoco

A mina do Lousal encerrou os trabalhos em 31 de Maio de 1988 
após menos de cem anos de laboração.

Quase dez anos depois desta data teve início um processo tendente 
a regenerar o tecido social e económico do Lousal e a promover a 
recuperação ambiental da área mineira.

Com efeito, todos sabemos que naqueles locais em que uma única 
actividade económica contribuiu durante muito tempo para sustentar 
em exclusivo o desenvolvimento locai, quando ela cessa fica um território 
deprimido dos pontos de vista social e económico c também ambiental 
no caso das explorações mineiras.

Isso mesmo foi o que sucedeu no Lousal.
O processo de recuperação que acima referimos tem como base e 

motor do novo ciclo de vida do Lousal um Museu Mineiro - o mesmo é 
dizer, o património geológico e mineiro c a história local.

Vai longe o tempo em que a indústria e a técnica, e mais exactamente 
os seus vestígios, estavam excluídos daquilo a que chamamos Património 
Cultural. Actualmente é comum para todos nós ouvir falar de património 
técnico, de património industrial e mesmo de património geológico e 
mineiro. A própria lei de bases do património (Lei 13/85) consagra no 
seu articulado estes diferentes domínios patrimoniais como fazendo 

1  In Terrenos da Arqueologia da península Ibérica, 3º Congresso de 
Arqueologia Peninsular, Associação para o Desenvolvimento da Cooperação cm 
Arqueologia Peninsular, Porto ADECAP 2000
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parte do todo que constitui o património histórico e cultural do povo 
português.

O património geomineiro é, no entanto, um conceito muito extenso 
que incorpora vestígios materiais, os mais variados, e ainda vestígios 
imateriais.

Estudá-lo e musealizá-lo implica um trabalho multidisciplinar que 
integra, naturalmente os saberes técnicos e os saberes científicos mas 
também os saberes e os saberes-fazer empíricos.

Tal tarefa convoca áreas tão distintas como a Arquitectura Mineira 
que é, possivelmente, o vestígio material mais evidente mas talvez não o 
mais importante na actividade das minas.

Com efeito, a mineração moderna e contemporânea começa a sua 
actividade muito antes do trabalho de lavra - na prospecção geológica 
que também ela deixa marcas. A Geologia é por isso outra área científica 
presente na Arqueologia e na Museologia mineiras.

Os trabalhos de lavra, a céu aberto ou subterrâneos, pressupõem 
o uso de várias técnicas c tecnologias para os quais concorrem várias 
engenharias com destaque evidente para a Engenharia de Minas.

À superfície há que estar alento a vários tipos de vestígios: em 
primeiro lugar os resultantes do primeiro trabalho do minério - trituração, 
lavagem, escolha, ustulação, metalurgia., conforme os recursos mineiros 
explorados, que implicam equipamentos e instalações adequadas, 
máquinas, instrumentos de trabalho e sistemas de organização do 
trabalho, o que convoca, uma vez mais, várias áreas disciplinares, que 
vão da Arquitectura à Engenharia Mecânica, à Ergonomia, à Gestão; 
em segundo lugar o destino dos minerais extraídos, o que supõe a 
organização dos transportes, a ligação a redes rodoviárias, ferroviárias 
ou fluviais, já existentes ou que é forçoso criar na maioria dos casos. Por 
exemplo, no Lousal, as primeiras décadas de exploração beneficiavam 
da existência próxima de uma linha ferroviária pelo que foi apenas 
necessário inicialmente construir um pequeno ramal de via reduzida 
(cerca de 2 km) entre a mina e a linha da CP.

Contudo, a modernização da mina, a sua completa mecanização e o 
consequente aumento do volume de extracção que ficaram concluídos em 
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1962, implicaram para a empresa concessionária a criação de transporte 
rodoviário próprio, o que obrigou a Mines et Industries à construção de 
uma rede rodoviária que não existia e à sua ligação à rede rodoviária 
nacional. Depois, e em terceiro lugar, os trabalhos mineiros subterrâneos 
c à superfície implicam a existência de uma mão-de-obra abundante e 
variada e em muitos casos especializada: mineiros, operários oficinais, 
técnicos e pessoal de laboratório, topógrafos, engenheiros, geólogos, 
pessoal administrativo, etc. para os quais é necessário providenciar 
alojamento e instalações de trabalho. São uma vez mais as evidências 
arquitectónicas. No caso do Lousal, a laboração mineira deu origem 
a uma povoação que antes da lavra não existia. Além das instalações 
mineiras ficaram no terreno vários bairros operários, casas de habitação 
de técnicos, a casa da direcção, centrais energéticas, laboratórios, 
oficinas, escritórios, posto médico, mercados e zonas comerciais, escolas, 
edifícios associativos, salões de festas, capelas, entre outros edifícios, 
para cujo estudo e compreensão é necessário uma vez mais socorrermo-
nos da Arquitectura, mas também do Urbanismo, da Sociologia e 
da Antropologia, sem cuja contribuição os fenómenos de ocupação 
e distribuição e hierarquização espaciais não ficarão cabalmente 
esclarecidos.

Finalmente, e em quarto lugar, no caso das minas abandonadas 
que aqui nos ocupa, resta outra sorte de vestígios a jusante do trabalho 
mineiro: as escórias, as escombreiras, as concentrações e mesmo lagoas 
de águas ácidas. São normalmente, e é o caso do Lousal e de todas as 
minas da Faixa Piritosa Ibérica, um gravíssimo problema ecológico para 
cuja solução há que contar com o contributo de Engenharia Ambiental. 
Mas são igualmente evidências da extracção e transformação que 
guardam em si segredos históricos (no caso das minas de exploração mais 
antiga) e, sobretudo, tecnológicos. É então necessário recorrer à análise 
Física e Química que só elas nos poderão esclarecer sobre as técnicas e 
tecnologias empregues na extracção e no primeiro trabalho e sobre os 
vários teores metálicos e não metálicos encontrados nos restos, o que 
nos permite definir os limites tecnológicos da laboração mineira em cada 
período histórico e determinar as necessidades sociais e económicas ao 
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longo dos tempos.
Ainda à superfície ficam vestígios patrimoniais muito variados, 

nomeadamente património móvel e espiritual, para cujo entendimento 
salvaguarda e reutilização no âmbito museológico e arquivístico é preciso 
convocar o concurso de várias disciplinas.

A identificação e recuperação de máquinas e de instrumentos 
de trabalho não se fará sem os contributos da Engenharia Mecânica e 
da História das Técnicas; a organização das colecções de tarolos de 
sondagem, de rochas e de lâminas requer a colaboração da Geologia. 
Os arquivos empresariais c sindicais e as publicações variadas em torno 
da temática mineira requerem o trabalho das ciências da Arquivística 
e Documentalística. A recolha das memórias orais (que é urgente), das 
tradições, da música popular, dos jogos tradicionais, da organização da 
vida quotidiana, sem as quais nunca teremos uma história social, cultural 
c das mentalidades das populações mineiras, exige o trabalho da História 
Oral, da Antropologia, da Etnologia c da Etnomusicologia.

Os problemas de organização, exploração e funcionamento de 
um couto mineiro arrastam naturalmente questões organizacionais, 
problemas de gestão, económicos, jurídicos... pelo que o Direito, a 
Economia, a Gestão e a Psicologia das Organizações têm igualmente 
que dar o seu contributo para a análise e compreensão da complexidade 
do trabalho mineiro. E mesmo a Medicina há-de esclarecer-nos sobre 
as doenças profissionais, as suas taxas de incidência, a mortalidade e 
evolução dos métodos de tratamento.

Falta referir, finalmente, a Arqueologia. Claro que é neste domínio 
a disciplina mais importante. A Arqueologia Industrial e a Arqueologia 
Mineira que hoje se autonomizou. Contudo, a Arqueologia Mineira 
abarca um espectro temporal larguíssimo que vem do Calcolítico à Idade 
Contemporânea. Têm-se privilegiado investigações relativas, além do 
Calcolítico, à Idade do Ferro, à mineração do período Romano e Medieval 
(Árabe e Cristão). É hoje comum invocar-se a Arqueologia Espacial 
como processo e método de entender mais claramente a ocupação e a 
organização de um território e não apenas um “momento” isolado da 
ocupação humana dele. Creio que é preciso introduzir igualmente uma 
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espécie de Arqueologia “Temporal” para a completa compreensão da 
evolução dos sítios mineiros. Porque, sabemo-lo hoje, há em muitos 
casos sinais de persistência de actividade mineira que, com soluções de 
continuidade, se desenvolveram ao longo de centenas e milhares de anos.

Infelizmente não abundam no nosso país os trabalhos de 
Arqueologia Mineira. Há no entanto territórios mineiros já com estudos 
suficientemente esclarecedores e que nalguns casos deram origem a 
experiências de musealização. Refiro-me às minas de São Domingos, 
ainda no século XIX, com o impulso de James Mason e que foi na época 
bastante publicitado no que respeita aos vestígios do período romano; 
a Aljustrel, também para o período romano mas com trabalhos de 
escavação que remontam ao Calcolítico; as ferrarias da Foz do Alge; à 
mina romana de Três Minas; á mina de ferro de Moncorvo. E penso que é 
tudo ou quase tudo no que respeita a campanhas de Arqueologia Mineira.

O que há é muitos achados de interesse mineiro ou metalúrgico, as 
mais das vezes ocasionais e descontextualizados ou cuja contextualização 
nunca foi estabelecida.

Acentue-se igualmente que num primeiro período foram os próprios 
geólogos e os técnicos ligados à mineração que fizeram a “arqueologia 
mineira”. Os arqueólogos, quer nacionais quer estrangeiros, só foram 
chamados a intervir a partir dos anos 30 do século XX.

A título ilustrativo devo invocar aqui o exemplo do Lousal onde, 
embora não haja ainda trabalhos específicos de Arqueologia Mineira, 
a permanência das actividades de exploração mineira na zona pode ser 
atestada vai para três mil anos.

“A toponímia dá conta da presença árabe (Serra de Algares). Pinho 
Leal afirmou a propósito desta serra: “Também a 6 km (de Grândola) fica 
a Serra dos Algares, d’onde os romanos e árabes (e talvez os phenícios) 
extrahiram grande quantidade de prata e ferro”2. E num outro verbete 
dedicado à serra afirma o mesmo autor: “Esta serra está quase toda 
minada por galerias e poços feitas pelos romanos e árabes, para daqui 
extrahirem prata e ferro. Talvez mesmo que a primeira mineração desta 

2  LEAL. A. Pinho (Í874), Portugal Antigo e Moderno, vol. III, Lisboa, 
pág. 318.
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serra seja obra dos phenícios. Os terrenos contíguos à serra para o lado 
N. Estão cobertos de resíduos ou escumalha provando assim que houve 
aqui fundição de metais”3.

É ainda o eminente historiador quem dá conta de, no tempo de D. 
João V, ter o governo da época mandado inspeccionar o local c de ter a 
referida inspecção concluído pela existência de mineração antiga.

Mais próximo de nós outros autores referem directamente vestígios 
de povoamento c de actividade mineira c mesmo metalúrgica na região. 
Estão neste caso Manoel Matheus4 e, sobretudo Leite de Vasconcelos5. 
A concluir a sua interessante viagem por terras de Grândola, refere o 
conhecido polígrafo, socorrendo-se da tradição popular então ainda 
viva: “Entre a Caveira c os Canais deixaram os Mouros os seus cabedais”6.

Na década de 50 (já com a mina a funcionar e talvez por causa dela) 
geólogos e arqueólogos fazem importantes descobertas na área do couto 
mineiro do Lousal que clarificam o passado da região em termos mineiros 
e metalúrgicos. Tais descobertas vêm confirmar estudos anteriores7. 
Em síntese, o trabalho de Veiga Ferreira e Rodrigues Carvalho data os 
vestígios do Lousal de cerca de 2000 a.c. e confirmam que “Todas as 
circunstâncias levam a supor que o monumento foi construído por um 
povo metalúrgico estabelecido na zona mineira e que sofreu as influências 
da cultura longínqua dos povos de Alméria”8

3  LEAL, Pinho (1873), op. cie, vol. I, Lisboa, pág. 120.
4  MATHEUS, Manoel (sUsd.), “Grândola Antiga”, in Baixo Alentejo, 
pág. 1052, e ainda “Castelo Velho do Lousal” in O Arclwobgo Português, vol. I, n.” 
9, Set. 1895, Lisboa, pp. 239--240.
5  LEAL. A. Pinho (Í874), Portugal Antigo e Moderno, vol. III, Lisboa, 
pág. 318.
6  VASCONCELOS, J. L, op. cit., pág. 312.
7  Cf. SERPA PINTO, r. (1933), “Activité minière et métallurgique 
pendant l’Age du Bronze en Portugal”, Porto 1933 c “Explorations mineras de la 
edad del bronce en Portugal”, in Investigación y Progreso, ano VII, n.” 6, Madrid, 
Junho.
8  FERREIRA, O. Da Veiga & CAVACO, A. Rodrigues ( 1952), “O 
Monumento Pré-histórico do Lousal (Grândola)”, in Comunicações dos Serviços 
Geológicos de Portugal, tomo XXXÏII, Lisboa, pp. 248-255.
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Acresce que entre o espólio exumado no referido monumento se 
encontram objectos em cobre - um punção e uma ponta de seta.

Fica assim estabelecida uma genealogia para as actividades mineiras 
do Lousal, faltando confirmar documentalmente os períodos romano 
e árabe que, todavia, estão claramente estabelecidos para as minas 
próximas da Caveira.

Foi como se sabe reduzida a lavra nas minas portuguesas nos 
períodos medieval e moderno. Não admira pois, que só nos finais de 
oitocentos, seguindo a febre de prospecção mineira que desde meados 
do século assolava o país, tenham sido de novo reconhecidas as minas do 
Lousal”.9

A permanência da actividade está portanto atestada. Resta 
intensificar agora as intervenções arqueológicas. Mas o trabalho, como 
começámos por afirmar, centra-se agora na reabilitação social, económica 
e ambiental. E, como igualmente dissemos, o Museu Mineiro do Lousal 
tem nesse processo um lugar central.

No caso das minas abandonadas, o turismo é uma das portas que se 
abre à regeneração do tecido social, à recuperação económica e, sobretudo, 
à manutenção e ao reforço identitário das comunidades locais. E nesta 
área quem fala em turismo fala na criação de núcleos museológicos 
capazes de atrair um significativo segmento do fluxo turístico.

Crcio que estaremos todos de acordo com a ideia de aliar o trabalho 
científico, nomeadamente os trabalhos arqueológicos, ao turismo como 
solução para a recuperação dos territórios mineiros abandonados e 
contributo para o desenvolvimento local.

Mas nao basta a vontade de criar museus mineiros... Há todo um 
trabalho prévio que ainda não fizemos:

1)Antes de mais há que identificar, inventariar, fazer sondagens e 
escavações arqueológicas em todas as minas antigas e também naquelas 
que ainda estão em laboração mas já têm património desactivado. 
Sensibilizar para que esse património se não perca e se não degrade;

9  TINOCO, Alfredo (coord.) (1998), Museu Mineiro do Lousal - 
Programa Museológico, APAL

Alfredo Tinoco
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2)Há que pressionar os organismos oficiais, as associações, as 
universidades e aqueles que de alguma forma se interessam pelo 
património arqueológico e mineiro para a necessidade urgentíssima 
de se fazer um inventarío geomineiro do país;
 3)Ainda é tempo, mas o tempo urge, de recolher as memórias daqueles 
que estiveram ligados à mineração: mineiros, pessoal de superfície, 
técnicos, engenheiros e empresários. Só com essa recolha de fontes e 
com o seu cotejo poderemos aproximarmo-nos de uma história mais 
segura das minas e da mineração nas últimas décadas;
4)Tai como apontámos no ponto 2) a respeito da inventariação do 
património arqueológico e mineiro há que juntar todos os esforços 
e proceder com urgência à recolha de documentação ainda existente 
referente às minas abandonadas: arquivos empresariais, arquivos 
sindicais, documentos oficiais, legislação, etc;
 5)Na promoção de museus mineiros há que proceder a uma análise 
séria dos problemas de cada comunidade e de cada região, estudar as 
potencialidades e a viabilidade de cada projecto, reconhecer que não 
só os factores endógenos são relevantes, mas que acessibilidades pouco 
favoráveis, uma deficiente ou inexistente sinaléctica, ausência de um 
marketing adequado, a concorrência de projectos similares na mesma 
área de influência, podem inviabilizar qualquer projecto museológico;
6)Pelas razões acima enunciadas há que planear, desde já, a rede de 
museus mineiros que queremos e podemos fazer no nosso país. Não 
vá o excesso ou a má distribuição geográfica matar a galinha dos ovos 
de ouro;
 7)Começar ou continuar desde já os trabalhos de arqueologia mineira 
não perdendo nunca de vista que se trata de um trabalho interdisciplinar 
e que tem por finalidade dar um contributo para a instauração de um 
desenvolvimento sustentável10

10  Sobre Arqueologia Mineira, Museologia e Turismo ver TINOCO, 
Alfredo (1999), “Circuitos Turísticos e Desenvolvimento Local - O Caso do 
Museu Mineiro do Lousnl”, in Sistemas de Informação Geográfica e Geológica 
iic Base Regional, IGM, Beja.
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Crianças em Risco: 
A Museologia como instrumento Educacional

Alfredo Tinoco

Para o Fernando Lopes e os rapazes do Colégio da Bela Vista

Em todo o mundo estão a ser comemorados, este ano, os dez anos da 
Convenção Relativa aos Direitos da Criança.

A preocupação em assegurar aos menores de 18 anos “o 
reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 
humana”1 e a constatação de que “a infância tem direito a uma ajuda e 
a uma assistência especiais”2) são afinal uma preocupação antiga dos 
homens.

Já em 1924, no rescaldo do primeiro conflito mundial, a 
Declaração de Genebra se preocupou com a situação das crianças.

Um passo em frente foi dado com a Declaração dos Direitos da 
Criança adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de 
Novembro de 1959.

Foi, todavia, necessário esperar mais 30 anos para que a maioria 
dos Estados adoptasse e ratificasse uma Convenção nesta matéria que, 
sobre ser muito mais abrangente do que as anteriores, obriga os Estados 
ratificantes à observação do que está disposto no articulado, bem como 
à adopção de medidas internas (legislativas, políticas, sociais, etc) que 
1  Preâmbulo da Convenção relativa aos Direitos da Criança
2  idem
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garantam a aplicação da Convenção em cada país.
Apesar desses esforços da comunidade internacional e da acção 

dos governos e outras instituições em numerosos países, verificamos 
hoje que a situação das crianças no nosso mundo não melhorou 
substancialmente e, em alguns casos, se agravou.

Com efeito, as alterações económicas e sociais, o agravamento 
da dependência em muitas zonas do globo, as desigualdades gritantes 
no eixo Norte/Sul, as migrações desordenadas (e muitas vezes trágicas), 
trouxeram, sobretudo aos meios urbanos de quase todos os países, uma 
degradação da qualidade de vida, acompanhada da ruptura das estruturas 
sociais tradicionais e dos laços familiares.

Tal situação implicou para muitos milhares de adultos uma vida cujo 
horizonte é a precariedade, quando não a pobreza, a miséria absoluta, a 
completa exclusão social

Para as crianças, que são naturalmente mais indefesas, a situação 
na periferia das zonas urbanas é ainda mais aviltante, já pelas condições 
em que são obrigadas a viver, já pela impossibilidade de enxergar um 
futuro diferente daquele que os seus próximos conhecem.

Não admira, pois, que se tenham multiplicado nos últimos anos 
os casos de crianças em risco, em situação de pré-delinquência ou de 
delinquência declarada (muitas vezes agentes de crimes graves: roubo, 
tráfico, ofensas corporais, homicídio).

Encarar esta situação e procurar para ela soluções estáveis é um 
imperativo de toda a sociedade.

Como poderemos nós, museólogos, ficar indiferentes a este 
problema? Não, podemos! Uma vez que a Convenção dos Direitos da 
Criança, estabelece claramente no seu articulado direitos inerentes à 
liberdade de expressão (arte 13s). à Educação (artº 289 e 29-) e o direito 
à Cultura e à Arte (artº 31-). Já a Declaração de 1924 o afirmava muito 
timidamente no seu artº 4º de parceria com outros direitos.

Por isso saúdo aqui vivamente a decisão do MINOM, tomada há 
três anos em Pátzcuaro, de reunir no Brasil este 8º Atelier Internacional 
sob o tema “Património, Juventude e Desenvolvimento”.

E que melhor cenário poderia ter este Atelier senão esta cidade 
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do Salvador, rica de Patrimónios, jovem de 450 anos apenas e cheia de 
jovens, e que vai construindo hoje, com segurança, o seu futuro.

Se outras razões não houvesse, os acontecimentos das últimas 
semanas justificariam o contributo que venho aqui trazer.

Não me refiro somente à tragédia da FEBEM Imigrantes e de 
estabelecimentos similares em S. Paulo. Prefiro recordar as experiências 
de sucesso neste mesmo Estado da Bahia, levadas a cabo na CASE da 
Fundc que se constituíram exemplo nacional e internacional no trabalho 
com crianças e adolescentes em conflito com a lei e a sociedade.

Tais experiências apresentadas durante a semana passada no Fórum 
Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Fonacriad) são para todos nós a confirmação de que o trabalho de 
recuperação dessas crianças é possível e que é possível a sua reinserção 
social. Basta adoptar as estratégias educativas e sociais adequadas.

Para mim foi especialmente gratificante acompanhar pela imprensa os 
resultados positivos deste trabalho.

E que vai para três anos que eu próprio trabalho no meu país 
com crianças e adolescentes em situação de risco.

Tenho procurado entender esses jovens para ajudar a encontrar 
estratégias socio-educativas que permitam reinseri-los

Marie-Therèse Raymond3 dedicou toda a sua vida de psicóloga-
clínica ao trabalho com adolescentes difíceis. É ela que afirma “Os 
adolescentes difíceis proclamam imediatamente a rejeição de tudo 
aquilo que seja vida interna” (p. 12). Ora essas “recusas são, muito 
frequentemente, uma maneira de mascarar uma incapacidade. Estes 
jovens preferem dizer “Não quero”, quando deveriam dizer “não sei”, “não 
sou capaz (p.11)”. Desta forma eles, preservam o que lhes resta de amor-
próprio.

3  Raymond, M. —T. “Considerações acerca das perturbações do pensamento 
dos adolescentes”, in Infância e Juventude, nº1-99, págs. 9-112, IRS. Lisboa, 1999. 
A caracterização dos distúrbios internos destas crianças e adolescentes que aqui 
apresentamos socorre-se largamente do trabalho de M.-T. Raymond pejo que nos 
dispensamos de citações exaustivas assinalando apenas as  páginas referentes ao 
artigo citado.

Alfredo Tinoco
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Do mesmo modo se os convidamos a pensar, a reflectir, eles 
alegam que não querem. “Isso é uma chatice”, “Faz-me dores de cabeça”, 
“Não serve para nada”.

Também não são capazes de evocar o sonho. Dizem 
preferentemente “Eu nunca sonhei”, “Eu não sonho” (p.12).

Deixem-me trazer aqui à colação uma frase de um aluno meu 
que até serviu de capa a uma revista. Convidado a dizer o que faria se 
fosse cientista, o Ricardo Esteves, 16 anos, escreveu: “Inventava uma 
máquina de fazer sonhos cor-de-rosa e azuis que brilhavam como o sol”. 
Inventava uma máquina que lhe desse vida interior !!

Fazer apelo ao imaginário não resulta igualmente. O devaneio 
é-lhes inacessível. Só a realidade, o real presente lhes interessa. Recordar 
o passado ou imaginar o futuro também não tem para eles qualquer 
interesse. Eles estão mergulhados no facto. Só falam dele em estado 
bruto. Só a realidade exterior lhes interessa e é tolerada.

Compreende-se, portanto, a pobreza dos seus interesses, a 
incapacidade de concentração, de fixar a atenção. Compreende-se o vazio 
interno que os preenche.

Atente-se nas consequências deste estado no desempenho escolar: 
a escola nada lhes diz. O seu percurso académico é invariavelmente 
marcado pelo desinteresse, pelo insucesso, pela repetência, pelo abandono 
escolar precoce. É por isso que vemos meninos de 8, 9 10 anos vagueando 
pelas ruas quando deviam estar na sala de aula.

Estas crianças e estes adolescentes vivem os acontecimentos mas não 
se apercebem dos afectos que os acompanham. E também, e sobretudo, 
NÃO DISPÕEM DE PALAVRAS PARA OS ENUNCIAR

Eles ficam, em geral, no pensamento concreto, ao nível do facto, 
não tendo acesso ao figurado nem ao imaginário (p. 16).

Todos sabemos porque eles são assim. Estes jovens pertencem, 
geralmente, a famílias nas quais não de fala: age-se ! As trocas verbais 
dos adultos com as crianças são limitadas e pobres. O vocabulário é 
reduzido (p. 18). Nestes meios os intercâmbios fazem-se apenas em torno 
dos factos da vida quotidiana, limitando-se muitas vezes a ordens ou a 
proibições.
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Está fora de causa dar algum lugar ao devaneio ou à expressão de 
sentimentos. O real e a urgência de satisfazer as necessidades elementares 
ocupam o primeiríssimo lugar, (e atenção que isso não acontece só nas 
classes mais desfavorecidas. Está a verificar-se nas classes altas em que o 
ritmo de vida, o “stress” que o acompanha, a exigência de prestações cada 
vez mais absorventes ao nível do trabalho implicam uma relação (ou falta 
dela) semelhante entre pais e filhos).

Estas famílias não brincam com os miúdos. A criança não 
encontra encorajamento quando faz descobertas às quais, de resto, 
ninguém liga qualquer importância.

As consequências deste estado são de facto muito importantes. Já 
vimos o que acontece no plano das aprendizagens escolares ou manuais 
que não podem fazer-se. Mas acontece o mesmo no plano afectivo e no 
plano da adaptação social. A criança que é incapaz de entrar em si própria 
para pensar fracassa na escola e fracassa na nossa sociedade. Fracasso 
escolar é sinónimo de fracasso na vida e de impossibilidade de inserção 
profissional e logo, também, social.
Esta criança vê começar a aparecer à sua frente a precariedade e, mesmo, 
a exclusão.
A expectativa que podemos ter relativamente a estes jovens é que 
desapareça o medo que eles têm de pensar, o que lhes permitirá 
reflectir em vez de agir permanentemente, o que lhes permitirá realizar 
aprendizagens, como afirma M. T. Raymond.

Trata-se, portanto, de obter sucessos que lhes alimentem o 
seu ego, que melhorem a sua auto-imagem, que aumentem a sua auto-
estima. Obter sucessos que combatam o desespero instalado por causa 
dos numerosos fracassos que eles conhecem desde sempre.

Fazer esta caminhada implica, pois, encontrar “outras” formas 
de aprendizagem, acertar estratégias socio-educativas capazes de pôr o 
pensamento a funcionar, e de ser capaz de “comunicar” aos outros o que 
se aprendeu.

Mas atenção: não se trata de dar a estes jovens um currículo 
reduzido e redutor. Eles necessitam da mesma cultura que os outros ou 
ainda de mais. Do que se trata é de pôr-lhes ao alcance essa cultura mas 
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de maneira diferente.
A estratégia que adoptámos foi a de que os jovens aprendam 

fazendo (agindo. Agir é o que eles conhecem bem), de levá-las a serem 
os construtores das suas próprias aprendizagens, a serem responsáveis 
pelo seu desenvolvimento. E, no final, a serem capazes de comunicar a 
todos aquilo que aprenderam, por meio de uma linguagem que misture 
o verbal e o não verbal, uma linguagem formalmente e esteticamente 
cuidada e que todos sejam capazes de entender e admirar.

E aqui que entra o universo da museologia.
Socorremo-nos dos princípios, dos métodos e das ferramentas 

de trabalho próprias dos museólogos e dos museus para proporcionar a 
estes jovens aprendizagens que aliam o trabalho intelectual e o manual, 
os saberes e os saberes-fazer. Aprendizagens que sejam pluridisciplinares 
e interdisciplinares. Aprendizagens que integram a um tempo a 
escolaridade formal, que garante a formação cultural dos jovens, que 
exigem a aquisição de competências sociais e, sobretudo, de competências 
profissionais.

Essas três componentes na formação dos rapazes é que, a par de 
outras medidas de carácter político-social, lhes poderão garantir uma 
reinserção na vida activa mais eficaz, mais harmoniosa e duradoira.

A museologia trabalha com objectos. Objectos-signo, portadores 
de memórias. Objectos interpretantes. O trabalho do museólogo consiste 
em descodificar o objecto através de operações de documentação, 
de estudo, de restauração, quando é o caso, e, finalmente, em expô-lo 
tornando-o objecto interpretado mas que interpela o visitante e o faz 
participar da cultura e da memória de que o objecto é portador, ajudando 
à construção da sua cultura crítica e, porventura contribuindo para o seu 
reforço identitário.

Foram este método, este processo e este meio de comunicação 
que pedimos emprestados à museologia, que deram forma a um projecto 
de formação pré-profissional que estamos a pôr em prática para jovens 
menores de 16 anos acolhidos em Colégios de Formação e Educação 
dependentes do Ministério da Justiça e através de protocolos celebrados 
com o Ministério da Educação e Centros de Formação Profissional.
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O curso, a funcionar ao longo deste ano lectivo, não se chama de 
Formação em Museologia, nem tal seria entendido pelos responsáveis 
ministeriais em causa, chama-se de Formação em Artes Decorativas, o 
que foi bem aceite. Mas, como disse, os métodos de trabalho, as técnicas 
usadas respeitam ao universo dos interesses museológicos.

As aprendizagens são feitas a partir da recolha e tratamento de 
inúmeros objectos existentes no colégio, alguns de inegável interesse 
patrimonial e, até, raridade, provenientes de antigas instalações que 
ali funcionaram desde finais do século passado naquilo que era, à 
época, conhecido como “Casa de Correcção”. A maioria desse acervo 
refere-se ao uso quotidiano - a alimentação, a cozinha, a lavandaria e 
engomadoria estão largamente representados. Outros objectos têm que 
ver com a assistência médica e a antropometria. Existe um excelente 
acervo constituído por materiais didácticos do passado que importam 
particularmente à história da educação e do ensino. Há ainda vários 
álbuns fotográficos e documentos manuscritos e impressos que permitem 
ajudar à reconstrução dos métodos e das técnicas de reinserção de 
crianças difíceis, nos últimos cem anos.

O projecto é criar um museu, um núcleo de memória da 
instituição. Para isso os alunos recolheram os objectos e procederam à 
sua arrumação provisória.

Agora, vão estudá-los na sua historicidade e na sua complexidade 
técnica - materiais constituintes, cores, formas, funções, proveniência. O 
que implica, desde já, a concorrência de várias disciplinas: a tecnologia 
dos materiais, a matemática, a física e a química, a história, o desenho, 
por vezes a ajuda de língua estrangeira.

Em seguida procederão ao registo e catalogação do acervo 
implicando o uso de fichas próprias, de fotografia, de captação de imagens 
videográficas e fonográficas, se for o caso, o que obriga à aprendizagem e 
ao uso de várias competências técnicas e linguísticas.

O núcleo central do curso é constituído por operações de 
restauração do acervo o que exige a aprendizagem das tecnologias de 
materiais nas áreas da pedra, da madeira, dos metais, do papel e da 
cerâmica e o domínio das técnicas apropriadas a cada operação.

Alfredo Tinoco
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O jovem é assim levado a reconhecer os vestígios do passado 
como fontes do conhecimento e raízes de identidade pessoal e social, 
apercebendo-se da necessidade de salvaguarda do património e da sua 
protecção.

Simultaneamente fica a conhecer a existência de várias teorias e 
das técnicas adequadas à restauração de cada tipo de materiais bem como 
aprende os efeitos do mau uso das técnicas e materiais de restauração que 
levam à deterioração e à degradação dos objectos.

O aluno deverá ser capaz de avaliar o estado de um objecto que 
careça de operações de restauração; de definir as técnicas e os materias a 
empregar; de elaborar um projecto/orçamento da restauração a efectuar 
e, finalmente, de executar operações de restauração em objectos antigos 
pertencentes ao património do Colégio.

O jovem teve de agir; teve de desenvolver habilidades manuais 
e de aperfeiçoar a destreza e a motricidade. Mas teve de pensar também. 
E fez aprendizagens. Aprendeu muitas coisas. Coisas até, que outros 
não saberão. Mas o processo não está concluído. Falta mostrar a todo o 
mundo que se aprendeu, que se foi capaz de construir um saber e que se 
é detentor desse saber.

Então usaremos, uma vez mais, os recursos museológicos. A 
museologia tem um meio de comunicação próprio, uma linguagem 
específica - a EXPOSIÇÃO.

No último módulo do curso o aluno aprende a conhecer as 
técnicas de exposição - a museografia. Aprende a conhecer os factores que 
condicionam uma exposição: suportes, luz, envolvência, contextualização, 
legendagem. Aprende, ainda, a conhecer as condições de segurança e de 
manutenção para cada objecto e para cada tipo de material: a protecção, 
a luz, as vibrações, a humidade, a temperatura. Vai ser capaz de planificar 
uma exposição e fica a reconhecer a exposição como modalidade de 
linguagem e como meio de comunicação universal.

Quando, a partir de então, os alunos realizarem exposições periódicas, 
que serão vistas pelos seus próximos, mas também, pela comunidade e 
pelas autoridades que visitam o colégio, eles verão aí reconhecidas as suas 
aprendizagens.
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Mais do que essas aprendizagens várias de que, afinal, eles foram 
capazes, eles fizeram a sua educação estética que é tão necessária, eles 
ficaram a reconhecer o valor humano do trabalho, eles integraram valores 
como a cooperação e a solidariedade através da prática do trabalho em 
equipe, e, sobretudo, eles são, agora, capazes de comunicar a todo o 
mundo o que eles pensam e sabem. E isso serve-lhes para a vida presente 
e futura. Sem falar de que a auto-imagem sai melhorada e se reforçou a 
auto-estima. Talvez se tenha rompido a cadeia de fracassos e se instale na 
vida desses jovens uma era de sucessos.

Muito obrigado museólogos de todos os tempos e de todos os lugares.

Alfredo Tinoco
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Educação patrimonial e aprendizagens curriculares – 
a História

Alfredo Tinoco

O mundo contemporâneo, pós-industrial aparece-nos marcado 
por dois fenómenos que aparentemente são antagónicos: por um lado, 
a globalização/mundialização cultural que transporta consigo o medo 
da uniformização; por outro lado, um interesse cada vez maior e um 
público cada vez mais vasto para o património local, regional, nacional e, 
naturalmente estrangeiro.

A própria noção de património é cada vez mais alargada (veja-
se a este propósito o art.2° de Lei de Bases do Património, Lei n°107 de 
8 de Setembro de 2001). Aí se refere como integrando o Património 
Cultural Português bens de interesse histórico, arqueológico e artístico, 
domínios que tradicionalmente integravam a noção de Património, mas 
igualmente, bens de interesse linguístico, documental, industrial, técnico, 
social, paleontológico, etnológico, etc.

Se inicialmente “Património” eram os monumentos, os primores 
da arte, as antigualhas, os tesouros monárquicos ou eclesiais, de há 
décadas a esta parte o conceito ganhou nova extensão. Estamos pois, num 
mundo em que tudo é património. Todos continuamente afirmamos o 
pan-patriomonialismo.

Ora, em boa verdade, muitos dos bens que nas últimas décadas 
acrescentámos ao conceito de património, são, ou poderiam ser, ou 
deveriam ser bens culturais e, só por metáfora, são património.

Com efeito, património é aquilo que se recebe do pai e que deve, 
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porque merece, ser preservado e recordado para sempre.
A metáfora social do património integra, pois, um leque variado 

de bens físicos (móveis e imóveis) e imateriais que herdámos do passado 
(e da nossa contemporaneidade) e que queremos que permaneçam (ou 
não) no tecido cultural da nossa sociedade.

Este interesse novo e generalizado pelo património cultural e 
o reconhecimento da sua importância social, implicam aprendizagens, 
saberes e deveres de respeito pelo património bem como o dever de 
contribuir activamente para a sua protecção.

Houve necessidade de criar uma nova área do conhecimento 
com a definição conceptual que lhe cabe e uma metodologia própria.

I - A Educação Patrimonial

As experiências neste domínio são recentes, reportando-se às 
últimas décadas do século passado. Entre nós há poucos anos que se vêm 
dando os primeiros passos. (Assinale-se, todavia, o pioneirismo do prof. 
J. Pais da Silva com o seu ensaio Pretérito Presente de 1975, publicado 
sem data, mas no início da década de 80, em que se preconiza justamente 
uma educação patrimonial para todos e centrada na Escola)

E então, neste contexto que se inscreve a acção de formação para 
professores do ensino básico e secundário promovida pelo Ecomuseu 
Municipal do Seixal conjuntamente com os Centros de Formação Rui 
Grácio e Gil Vicente designada:”Educação Patrimonial e Cidadania no 
Concelho do Seixal”.

A Educação patrimonial é, evidentemente, um acto pedagógico 
e, como tal, compreende uma dimensão didáctica.

Conforme acentua Antonio Cioffi, estamos perante um caso de 
“educação no sentido mais amplo a começar pela capacidade de e-ducare - 
tirar para fora as potencialidades da vida civil, intelectual e moral de cada 
aluno com o estudo das matérias que é necessário aprender e aprofundar 
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através de uma aproximação correcta ao conhecimento 
histórico”1. Sem tal conhecimento não é possível uma cognição correcta 
dos bens culturais que todos eles estão inseridos no contexto histórico. Há, 
pois, que apreender os contornos desse contexto para um entendimento 
adequado da importância do património cultural nas nossas vidas.

Todas estas razões levam a que a Educação Patrimonial, matéria 
aparentemente simples se torne, por vezes, numa questão complicada e 
intrincada, já que implica competências variadas que é necessário ajudar 
a desenvolver e a inter-relacionar.

Entra aqui a Escola. Entra aqui o professor como mediador. Mas 
a complexidade da Educação Patrimonial requer docentes motivados e 
preparados para essa exigência. Como acentua Cioffi, são urgentes cursos 
de formação, de actualização, de aperfeiçoamento na lógica de formação 
contínua.2

É neste contexto que surge o presente trabalho que procura aliar 
os conceitos e os métodos da Educação Patrimonial à construção de 
aprendizagens de duas unidades curriculares da disciplina de História e 
Geografia de Portugal.3

Trata-se aqui de usar o(s) património(s) como fonte histórica 
para a construção do saber histórico; trata-se ainda, de aliar o forte 
impacto afectivo e emotivo do contacto directo com os Bens Culturais à 
curiosidade do saber, que é a origem e o motor da Investigação; trata-se, 
finalmente de educar para a importância dos bens culturais e dos cuidados 
a ter com eles. Neste sentido, a Educação Patrimonial é igualmente uma 
educação para os valores e para a cidadania. E porque tem esta dimensão 
de Educação Cívica é que deve começar pelos mais novos no respeito e 
na fruição do património que é pertença de todos. 

1  CIOFFI, Antonio, Educazioni e Beni Culturali, Nápoles, 2003, 
pág.9 (tradução dos autores)
2  CIOFFI, A. Op. Cit; pág.29
3  Trata-se de dois subtemas do programa do 6°ano de H.G.P. 8- 
Portugal na segunda metade do séc. XIX e 9- Da Io República ao Estado 
Novo.

Alfredo Tinoco
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Esta etapa ajuda a valorizar os bens patrimoniais, a prevenir a 
degradação, a incúria e o abandono a que muitos bens culturais estão 
votados, tantas vezes por aqueles que são responsáveis pela sua protecção.

O papel do professor é o de ensinar a saber ver para poder fruir 
do bem cultural. Saber vê-lo e, se possível apropriar-se dele por aquilo 
que o bem é e representa e não porque se trata (mas nem sempre) de uma 
coisa bela ou antiga. A importância do património advém de ele ser um 
testemunho da cultura local à qual pertencemos e um instrumento para o 
conhecimento da civilização de que descendemos. Trata-se, finalmente, 
de criar cidadãos conscientes dos bens e dos recursos da sua própria terra 
e de permitir relacioná-los com os outros bens culturais do país e do 
mundo.

II - Metodologia

Como atrás deixámos expresso a Educação Patrimonial, a par de 
outro qualquer ramo do saber, desenvolveu a sua metodologia própria. No 
âmbito do presente trabalho e uma vez que se trata de aliar aprendizagens 
curriculares à Educação para os Bens Culturais, procurámos uma aliança 
entre as duas metodologias.

Trata-se então de usar os Bens Patrimoniais (os existentes no 
Núcleo Museológico e aqueles que estão implantados no território do 
concelho) a fim de educar para a identificação, a protecção a valorização 
e a apropriação do Património Cultural como “coisa” de todos. Neste 
sentido, a Educação Patrimonial é, antes de mais, um Educação nara a 
Cidadania e é por que, como já afirmámos, deve começar pelos mais novos. 
Estas aprendizagens que privilegiam a experiência e o contacto directo 
com o(s) património(s) (documentais e construídos) são facilitadores e 
promotores de novas aprendizagens no domínio da História Local.

Parte-se da curiosidade dos jovens para transmitir-lhes o interesse 
e o amor pelos bens culturais e a relevância da História Local para a 
construção da identidade. Daí se parte para a ligação do local ao geral, 
relacionando e integrando os acontecimentos de âmbito local naqueles de 
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alcance mais geral, ajudando assim, de forma diferente, à construção das 
aprendizagens curriculares requeridas pelas duas unidades do programa 
de História e Geografia de Portugal que escolhemos para este projecto.

Neste sentido, procurámos aliar a metodologia do ensino 
da História às metodologias e estratégias definidas para a Educação 
Patrimonial por António Cioffi4 e pelas autoras do Guia Básico da 
Educação Patrimonial.5

Assim definimos uma primeira etapa de sensibilização para os 
Bens Culturais e a sua importância que pode ter lugar na sala de aula 
e se relaciona antes de mais com a Educação Cívica. Numa segunda 
etapa trata-se de transmitir o interesse pelo Património Cultural a partir 

4  CIOFFI, António- op.cit, pág. 30 e seguintes.
5  Horta, M.L. e outras - Guia Básico da Educação Patrimonial. 
Págs. 10 e 11.

Alfredo Tinoco
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observação. O contacto directo com os bens patrimoniais é indispensável 
para o seu conhecimento e o seu entendimento e para o reconhecimento 
da sua importância. Nesta fase trata-se de proceder à sua identificação e 
de promover o desenvolvimento da percepção.

A fase seguinte implica um aprofundamento da observação e 
proporciona os primeiros conhecimentos obtidos a partir do Património 
Cultural e sobre ele. E a fase do registo, segundo as autoras do “Guia 
Básico”. É nesta etapa que se deve promover a contextualização histórica 
do bem cultural sem a qual a sua exploração não será correcta. 

Nesta etapa trata-se de proceder à análise dos documentos e outros 
bens patrimoniais extraindo deles a informação que podem fornecer 
como “fonte” do conhecimento histórico; de proceder ao julgamento 
crítico da informação recolhida e de interpretar os conhecimentos que 
essas fontes evocam relacionando-os com outros acontecimentos no país 
e/ou no estrangeiro.

Entramos finalmente na fase da apropriação que, simultaneamente, 
exige e proporciona um envolvimento directo do educando. Estamos 
agora prontos para interiorizar o património cultural, percebendo-o 
como “coisa” de todos e nossa também. Nesta etapa podemos construir 
o conhecimento que o bem cultural permite que a partir dele se crie 
e desenvolver as nossas capacidades de expressão e comunicação, 
transmitindo aos outros com criatividade esse saber.

Trata-se de compreender o património cultural em toda a sua 
extensão, integrar os valores que ele encerra e perceber a necessidade da 
sua protecção.

A metodologia que adoptámos permite deste modo ao aluno 
desenvolver o estudo e a investigação a partir dos bens culturais, entender 
a necessidade e o dever da sua protecção e contribuir para a difusão e a 
promoção do Património Cultural.
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III- O Núcleo Museológico da Escola Dr. António Augusto Louro

Está, infelizmente, pouco enraizado no meio escolar português 
o hábito da utilização dos recursos museológicos como meio e forma 
de aprendizagem. Não nos referimos tanto a utilização que as escolas 
vão fazendo dos museus existentes, mas à implantação de unidades 
museológicas no território escolar como equipamento necessário à 
aprendizagem, a par de outros: Bibliotecas, Centros de Documentação, 
Videotecas, Ludotecas...

A Escola do Vale da Romeira adoptou no início da década de 90, 
do século passado, como patrono o Dr. António Augusto Louro. Ainda 
que natural da vila de Sabugal, instalou-se no Seixal no final do século XIX 
como farmacêutico e aqui desenvolveu uma actividade notável. Homem 
multifacetado, o Dr. Louro participou activamente na vida associativa 
local, tendo dinamizado grupos teatrais na Timbre Seixalense; esteve 
ligado à fundação dos primeiros jornais da nossa terra - “O Sul do Tejo” 
e “O Seixalense” e foi colaborador profícuo da imprensa republicana da 
capital; foi um paladino da instrução tendo colaborado na criação da 
“Escola Moderna”, que ministrava ensino nocturno aos operários fabris 
do Seixal, redigindo cartilhas e manuais; foi um dos promotores de 
realização da primeira “Festa da Árvore” no nosso país, que teve lugar 
no Largo Luís de Camões em 26 de Maio de 1907; foi um propagandista 
da República e Carbonário activo, tendo fundado o Centro Republicano 
do Seixal que atraía regularmente os dirigentes do Partido Republicano 
à nossa vila, para a propaganda de ideias da República em plena 
Monarquia. Tratou-se, pois, de um cidadão na acepção plena do termo, 
que se preocupa até à sua morte, em 1949, com a melhoria das condições 
de vida dos seus contemporâneos, tendo como valores inabaláveis da sua 
acção a cultura como garante da liberdade.

Eis porque o escolhemos para patrono da Escola. E desde 
logo houve a preocupação de recolher todos os elementos materiais e 
testemunhais ligados à sua vida, para poder estabelecer uma biografia que 
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perpetuasse a sua memória e fosse exemplo para a comunidade escolar.
As pesquisas então efectuadas permitiram recolher um espólio 

importante ligado à vida e obra do Dr. António Louro e contactar amigos 
ainda vivos e familiares que, por sua vez, cederam outras peças que lhes 
diziam respeito.

Uma vez de posse de tal acervo resolveu a escola transformá-lo 
em Museu. Encetaram-se, então, as tarefas que incumbem ao processo 
museológico: após a recolha, procedeu-se à limpeza e conservação 
das peças o que implicou, nalguns casos operações de restauro: ao seu 
estudo e à investigação complementar em bibliotecas e arquivos; à sua 
inventariação e catalogação e, finalmente, à sua exposição.

Inicialmente organizaram-se exposições temporárias e temáticas 
e, em 24 de Junho de 2001, foi oficialmente inaugurado o Núcleo 
Museológico da Escola.

Hoje o NMEAAL Integra mais de duzentos espécimes, sobretudo 
de cariz documental - manuscritos e impressos, nomeadamente, a obra 
jornalística e os livros publicados pelo Dr. A. Louro, diversas fotografias 
de acontecimentos políticos e culturais do início do século XX, no Seixal 
- mas igualmente de outros objectos ligados à vida e obra do patrono.

Tal espólio tem servido para a dinamização das actividades 
curriculares e extracurriculares, na escola, e para trabalhos de 
investigação de docentes. Nele se têm centrado também os temas de 
estudo de professores estagiários, da disciplina de História.

Paralelamente, os responsáveis do Núcleo Museológico da Escola 
Dr. António Augusto Louro promovem exposições temporárias e a 
produção de materiais didácticos destinados ao uso na sala de aula.

Deste modo o Núcleo Museológico é um dinamizador das 
aprendizagens em várias disciplinas (e, muitas vezes de carácter 
interdisciplinar) de que é justo salientar as solicitações e os contributos 
da Língua Portuguesa, da História, de Ciências da Natureza, de Educação 
Musical, da Química, ou das Artes Visuais, sem esquecer a Educação 
Cívica. Os trabalhos de qualidade produzidos por alunos e professores 
passam a integrar o espólio do Núcleo e são objecto de exposição 
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temporária ou estão inseridos na exposição de longa duração.
Igualmente, tem o Núcleo cedido peças do seu acervo para 

exposições em outros museus. E o caso do Museu da República e 
Resistência e do Museu Maçónico, ambos em Lisboa.

Assim, o Núcleo Museológico da Escola Dr. António Augusto 
Louro é um serviço da Escola um prestador de serviços à escola e 
comunidade.
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Portugal na Exposição Universal de 1904 - 
O Padre Himalaia e o Pirelióforo

Alfredo Tinoco

Introdução

O ambiente cultural e científico em Portugal nos primeiros anos 
do nosso século não era brilhante.

A cultura científica e técnica estavam perto da estagnação.
As instituições que a elas se dedicavam eram escassas. As 

publicações nesta área eram também poucas e de qualidade vária. Uma 
das publicações de maior longevidade era o Boletim de Obras Públicas 
e Minas órgão da Associação dos Engeneheiros civis (que também 
congregava os engenheiros militares) e que tem hoje continuidade na 
Ordem dos Engenheiros.

Uma análise, ainda que breve, do Boletim de Obras Públicas 
e Minas da primeira década do nosso século dá-nos conta da quase 
inexistência de inovações científicas e técnicas produzidas por portugueses. 
E certo que são divulgadas as estrangeiras. Mas a discussão ao nível interno, 
está ainda centrada na questão dos transportes, sobretudo dos Caminhos 
de Ferro.

Neste panorama um pouco desolador avulta a figura de um homem 
que se interessou pelos mais variados campos da ciência e da técnica, 
tendo feito e patenteado inventos e produzido, ainda, reflexões no 
campo da economia e da política sociais. Referimo-nos ao Padre Manuel 
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António Gomes, “Himalaia”, por apodo que incorporou no nome.

Portugal na exposição de 1904 - st. Louis, Missouri

É estranhamente muito escassa entre nós a informação sobre a 
Exposição Universal de St. Louis do Missouri que ali esteve patente 
entre 1904 e 1905.

Por razões que agora não cumpre averiguar parece não ter 
havido ali, ao contrário do que se registou em certames anteriores, uma 
representação “oficial” portuguesa.

A Exposição de 1904 tomou como pretexto o centenário da cisão 
da Louisiana.

Florence refere que Forest Park, afastado do centro da cidade, 
oferecia um quadro adequado à amplitude da exposição. No recinto são 
construídos imponentes palácios e pavilhões nacionais, conformemente 
à tradição da última exposição celebrada em Paris, uma vez que o registo 
histórico foi o adoptado.

O sector reservado às atracções estende-se por dois quilómetros 
em L. Pike. Tudo ali pode ser admirado: desde uma viagem ao pólo Norte 
até uma reconstituição da cidade de Jerusalém que ocupa 4 ha. Vinte 
milhões de visitantes percorreram a exposição1 .

Isto dito, parece que a representação portuguesa, ou a parte 
“visível” dela esteve a cargo de um invento do sábio português Himalaia 
que beneficiou de um apoio “moral “ do Estado e do empenho mecenático 
de diversas entidades privadas, sendo substancial o apoio da Senhora 
Condessa de Penha Longa e, sobretudo, da cidadã brasileira Srª Emília 
dos Santos e do cidadão francês Sr. Odulphus Demy, de Paris que, ambos, 
havia alguns anos acompanhavam e apoiavam a actividade científica do 
Padre Himalaia.

Sem esse apoio não teria, de facto, havido representação 
portuguesa. E que, segundo refere Avelino de Jesus da Costa, a construção, 
o transporte e a montagem do Pirelióphoro em St. Louis custou nada 

1  VILLECHENON. Florence Pinot de, Les Expositions Universelles, P.U.F., 
Paris. 1992p. 32
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menos do que 40 contos fortes à época.
Ainda hoje não há consenso quanto ao local em que foi construído 

o aparelho que esteve na exposição de 1904. Dizem uns que foi em 
Inglaterra, outros que foi em Lisboa que tudo foi construído. Certo é que 
a máquina embarcou em Lisboa em Maio de 1904 e estava já montada no 
Missouri em Agosto desse ano.

O Pyrheliophoro do Padre Himalaia

Entre os pioneiros do aproveitamento da energia do Sol e suas 
aplicações com finalidades úteis é justíssimo enaltecer a figura e a obra 
do Padre Himalaia. Nascido em Arcos de Valdevez (Cendufe) em 1868 
e falecido em Viana do Castelo em 1933, consagrou grande parte da 
sua vida ao estudo de variadíssimas técnicas capazes de incrementar 
com menores custos a actividade económica, sobretudo a agricultura. 
Incansável homem de ciência, sem descurar a actividade pastoral, o 
Padre Himalaia fez registar inúmeras patentes de invenções suas, que 
abarcam de um explosivo de tipo novo para fins pacíficos, a “Himalaíte”, 
que chegou a comercializar, passando por motores ou aperfeiçoamentos 
para motores, até à sua mais conhecida invenção, o Pyrhéliophoro.

Este invento, que é adinal, um forno solar capaz de atingir 
elevadíssimas temperaturas conheceu quatro fases, cuja cronologia e 
evolução vamos tentar estabelecer.

De facto, entre 1899 e 1904 Himalaia terá construído e 
experimentado quatro diferentes versões do seu aparelho.

Os poucos biógrafos que se têm ocupado da actividade do Padre 
Manuel António Gomes não estão de acordo no que respeita às datas 
e aos locais em que teriam funcionado os dois primeiros projectos. 
António Lopes Araújo indica o ano de 1900 para as duas primeiras 
experimentações respectivamente em Argeles (nos Pirinéus) e em Paris2 

2   ARAUJO,   António   Lopes,   Centenário  do  Nascimento  do   Padre   
Manuel   António Gomes Himalaia, Arcos de Valdevez, 1972, p. 15.
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já um outro autor3 pretende que o aparelho terá sido inicialmente 
experimentado na capital gaulesa e a segunda versão terá funcionado 
nos Pirinéus. Avelino de Jesus da Costa indica que o primeiro aparelho 
terá de facto funcionado em Paris mas em 1899 e que no ano seguinte 
terá tido lugar a experiência nos Pirinéus Orientais4. Também quanto 
aos resultados das experiências não há unanimidade. Alguns autores 
consideram que teriam sido insatisfatórios os resultados alcançados 
tanto nos Pirinéus quanto em Paris. Avelino J. da Costa aponta no 
entanto, que na primeira experiência o Padre Himalaia teria conseguido 
uma temperatura de cerca de 500° C, e logo com o protótipo seguinte, 
nos Pirinéus a temperatura obtida pelo forno solar rondou os 1100° C, o 
que está longe de ser um fracasso...

Onde todos os autores coincidem é no que respeita às duas fases 
seguintes do Pirelióforo. Parece ser ponto assente que o terceiro modelo, 
já diverso dos anteriores, foi construído em Lisboa em 1902 e montado 
no Parque de Exposições da Tapada da Ajuda onde funcionou algum 
tempo. Ali terá acorrido grande parte da sociedade científica lisboeta, 
muitos professores e, até, o rei D. Carlos assistiu a uma demonstração. 
Com este aparelho o Padre Himalaia obteve 2000° C. de temperatura, 
tendo fundido blocos de basalto, rocha que, como é sabido, é de difícil 
fusão.

A última versão destinou-se a ser montada e exibida no Pavilhão 
Português na Exposição Universal de St. Louis (E.U.A.) de 1904.

Este derradeiro modelo do Pirelióforo, nome que de resto, parece 
só então ter sido adoptado, foi premiado na citada Exposição Universal 
com o “Grand Prize”, duas medalhas de ouro e uma de prata. O invento 
foi saudado pela comunidade científica e atraiu os elogios de toda a 
imprensa mundial, com particular ênfase da americana. 

3   GONÇALVES, José, O Sabio inventor Português “Himalaia”, Braga, a.d
4   COSTA,   Avelino  de  Jesus  da,   verbete  “Himalaia”   in  Dicionário  
de  História  de Portugal (Direcção  de Joel  Serrão),  Lisboa,  Iniciativas Editoriais,   
1965,  vol.  II,  pp.439-440.
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Mesmo o circunspecto New York Times lhe dedicou uma primeira 
página que incluía uma entrevista ao cientista português5.

A versão final do Pirelióforo era capaz de produzir uma 
temperatura cie 3800° C. o que permitia efectuar a fusão de quaisquer 
rochas ou metais, já que nenhuma substância destes tipos necessita de 
uma temperatura superior para ser fundida.

As duas primeiras patentes: França - 1899

Em 1899 após algum tempo de estada em França para aprofundar 
estudos científicos, o Padre Himalaia registou em Paris, aparentemente 
por duas vezes e em datas próximas (7 de Setembro e 20 de Outubro) um 
aparelho de fusão, destinado primordialmente à indústria metalúrgica, 
que funcionava por meio de energia solar. Tal aparelho que, como vimos, 
viria a ter novas e mais aperfeiçoadas versões, ficaria conhecido prlo nome 
de pirelióforo (neologismo composto a partir do grego e que significa 
aproximadamente: “Trago o fogo do Sol”). No brevet de invenção de 7 
de Setembro o invento vem descrito como um “aparelho para a obtenção 
de altas temperaturas pelas radiações solares”6. No mês seguinte consta 
do registo a invenção de um “sistema de forno para a obtenção de altas 
temperaturas”.

Ora as memórias descritivas que acompanham os pedidos têm 
redacção semelhantes, ainda que o segundo pedido de brevet seja 
acompanhado de uma memória mais extensa e com maior cópia de 
pormenores. Anote-se que não conhecemos as gravuras que acompanham 
o primeiro registo. Pudemos observar, contudo, as do segundo. Ainda que 
pelas respectivas descrições se perceba que os aparelhos não devessem 
ser inteiramente coincidentes, as diferenças deviam ser apenas de 
pormenor. De resto, a página 5 da primitiva memória, Himalaia advertia 

5   “Father  Himalaya   and  the  possibilities   of  lus   prizewiming  
Pyrheliophoro”,   artigo nu New York Times, 12 de Março de 1905.
6   Memoire descriptif déposé  à  l’appui de  la  demande d’un  Brevet 
d’Invention   (...) par Monsier Himalaya,  Dactilografado,  Paris.   1899.

Alfredo Tinoco
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que “Deve ficar entendido que me reservo (o direito) de acrescentai” ao 
aparelho que acabo de descrever todas as modificações construtivas que 
não alterem a concepção geral da invenção (...)”, o que é bem ao jeito, 
sempre em ebulição, do espírito do inventor.

Temos assim que as duas patentes francesas de 1899 respeitam 
ao mesmo invento talvez acrescido de modificações de pormenor no 
segundo registo.

E de que se trata afinal? Na impossibilidade de trasladai’ o texto 
integral, registemos apenas uma breve descrição feita pelo inventor: “O 
presente pedido de brevet de invenção é relativo a um aparelho destinado 
a utilizar o calor solar para a fusão dos metais e em geral para obtenção 
de altas temperaturas.

Este aparelho compreende essencialmente um sistema óptico 
que faz convergir os raios solares num ponto único onde está colocado 
o cadinho; compreende além disso um mecanismo tendo por função 
orientar o aparelho numa posição conveniente segundo a altura do sol 
no horizonte e segundo a época do ano, de maneira a manter sempre a 
convergência dos raios no ponto em que se encontra o cadinho e ainda 
um sistema de cadinho ou forno preparado para a mudança automática 
dos materiais a fundir, permitindo fazer a fusão no vácuo ou num meio 
inerte ou diferente do meio atmosférico”7.

Temos, pois, que o Pirelióforo era inicialmente um gigantesco 
forno destinado â fusão, capaz de obter altas temperaturas sem dispêndio 
de energia, isto é, usando exclusivamente a energia fornecida pelo Sol. 
O aparelho, como fica descrito, compunha-se de três partes distintas: 
uma calote de material cristalino destinado a receber e concentrar os 
raios solares, o forno propriamente dito e um complicado mecanismo de 
relojoaria que permitia ajustar todo o aparelho ao movimento aparente 
do Sol durante todo o dia, bem como a posição do forno em relação aos 
reflectores.

Nas memórias apresentadas em Paris o Padre Himalaia depois de 
descrever exaustivamente o funcionamento do aparelho, indica ainda o 
tipo de materiais a usar em cada uma das partes e o modo como devem 

7   Idem, pág. 1.
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efectuar-se as várias operações secundárias, tais como a rarefacção 
do ar ou o arrefecimento da zona do forno.

Foi este modelo que o sábio português aperfeiçoou nos anos 
seguintes e culminou no protótipo que foi apresentado em St Louis 
em 1904. De facto, apenas a forma e as dimensões do aparelho foram 
variando já que os princípios que o orientam permaneceram imutáveis.

O modelo de St. Louis incluía uma parábola de 80 m2 composta 
de 6 177 espelhos reflectores que convergiam para o cadinho. A armação 
metálica que sustentava o aparelho media 13 metros de altura. Talvez 
esta envergadura gigantesca, de pai’ com a admiração científica, tenha 
contribuído para que o invento português tenha sido dos mais apreciados 
e dos que chamou maior número de visitantes na Exposição Universal.

Findo o certame o Pirelióforo foi desmontado, encaixotado e 
depositado num armazém. O padre Himalaia demorou-se nos Estados 
Unidos por dois anos, estudando com físicos e matemáticos de nomeada 
e proferindo lições e conferências nos mais variados estabelecimentos 
científicos americanos8.

Quando na hora de regresso quis reaver o seu invento verificou-
se que tinha sido roubado, não obstante o peso e as dimensões que 
apresentava.

Já desanimado pela funesta ocorrência, já porque o seu espírito 
se ocupava agora de novos inventos, nunca mais o Padre Himalaia se 
ocupou da energia solar nem do Pirelióforo.

8   Esta primeira permanência do Padre Himalaia nos E.U.A. foi recheada 
de peripécias que não vêm agora à colação. Foi, no entanto, no decorrer dela que o 
inventor português descobriu, experimentou e aperfeiçoou um poderoso explosivo, 
depois conhecido por “Himalaüe” que chegou a explorar comercialmente em 
Portugal. A patente logo foi registada nos Estados Unidos, e depois, em Portugal. 
Essa pólvora tinha uma potência 10 vezes superior à dinamite e foi experimentada 
no Arsenal de Francforte em Filadélfia e, depois, no Arsenal da Indian Head 
Proving Ground. Em Portugal fundou o Padre Manuel Gomes uma sociedade 
com sede na Praça do Município em Lisboa e fábrica em Palhais, que durante 
algum tempo fabricou e vendeu o poderoso e inovador explosivo. Pouco tempo 
depois da fundação a fábrica de “himalaíte” ardeu, mas ainda em 1915 e depois 
nos anos 20, o suplemeto de O Século dedicado à agricultura se ocupa do explosivo 
descoberto pelo Padre Himalaia e vai ouvir o seu inventor acerca das possibilidades 
da aplicação daquela pólvora a fins agrícolas. Apenas como curiosidade registe-
se que corre como sendo verdade que o bombardeamento de Paris pelos Alemães 
durante a 1 Guerra Mundial teria sido feito com “Himalaíte”, a partir dos projectos 
que teriam sido roubados ao seu inventor.

Alfredo Tinoco
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Mas voltemos ao Pirelióforo: logo durante a exposição o Padre 
Himalaia teve várias ofertas de compra do engenho, incluindo uma do 
Japão que pagava 350 contos pelo invento. Parece que por razões de brio 
patriótico o sábio português recusou a venda do aparelho solar, bem 
como recusou a naturalização como cidadão americano que lhe tinha 
proposto o Governo da União.

Durante alguns anos também nos Estados Unidos da América se 
não ouviu falar do destino do invento do cientista português, se bem que 
ele tenha tido o cuidado de registar o seu forno solar e obter certificados 
de patente em vários países: Portugal (onde tem o número 3746), Estados 
Unidos (sob o número 797891), França, Espanha, Império Austro-
Húngaro, Egipto, Equador, Bélgica, etc.

No entanto, poucas décadas transcorridas da Exposição de St. 
Louis começaram a aparecer um pouco por todo o território americano 
(sobretudo em zonas agrícolas e isoladas) aparelhos que tudo indica 
serem réplicas do Pirelióforo, destinados a fins variados, mas que tinham 
de comum esta coisa singela: usavam a energia solar nos mesmos moldes 
e com o mesmo instrumental que o sábio português tinha estabelecido, 
embora apresentassem menores dimensões do que o Pirelióforo.

E sabemos todos como a partir da II Guerra Mundial a escassez 
do petróleo obrigou a desenvolver um pouco por todo o mundo novos 
inventos ou simples aperfeiçoamentos destinados a aproveitar a energia 
fornecida pelo Sol.

Se o espectro do esgotamento das reservas petrolíferas é em parte, 
responsável pelo advento dos novos processos de captar e aplicar a energia 
do Sol, não podemos olvidar quanto, das modernas centrais solares 
computorizadas que alimentam cidades inteiras e zonas industriais 
vastas, aos mais simples painéis solares que vemos deitados nos nossos 
telhados, todas estas “novas tecnologias”, devem, afinal, ao estudo e às 
realizações do Padre Manuel António Gomes “Himalaia”.
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O que foi a Exposição de St. Louis - 1904

Alfredo de Mesquita, o brilhante jornalista e homem de letras das 
primeiras décadas do nosso século escreveu um precioso artigo sobre a 
Exposição de 1904 no número 1 dos SERÕES de 1905. É ele que informa: 
“Os americanos do Norte, organisando a Exposição Universal de S. 
Luiz, quizeram realizar um grandioso certame em que, pela exposição 
comparativa das machinas, apparelhos, processos e methodos de operar; 
pela exibição de objectos análogos e differentes épocas, de modelos 
demonstrativos do augmento da força productiva das variadas industrias 
e das variações do gosto (...) fosse possível verificar o estado actual exacto 
e límpido, da civilização e da economia social dos povos, e se procurasse 
favorecer-lhes o desenvolvimento (...). Quiz-se pois que a Exposição 
de S. Luiz tivesse a par dos seus múltiplos fins económicos comerciais, 
um caracter eminentemente prático de lição de coisas. No Palácio das 
Machinas, por exemplo, tudo se movia, se emaranhava e rodopiava 
numa agitação incessante. Os mais poderosos motores do mundo, as 
mais inconcebíveis rodas de aço, os mais despropositados cilindros, os 
eixos mais formidáveis, os êmbolos mais violentos, tudo isso produziam, 
a um mesmo tempo, e num mesmo recinto, as mais exageradas sommas 
de força, unicamente com o fim de bem patentear aos olhos do visitante 
da Exposição a realidade das mais monstruosas funções mecânicas, que 
a ousadia do homem tem conseguido organisar e dirigir”9.

A grandiosidade da Exposição era patente logo na área que 
ocupava se comparada com certames anteriores: De facto em Chicago 
(1893) a exposição ocupava 253 ha; em Paris (1900) a exposição ocupava 
135 ha; em Buffalo (1901) a exposição ocupava 98 ha; em St. Louis (1904) 
a exposição ocupou 496 ha.

9  MESQUiTA, Alfredo de, “O Padre Himalaya e o seu invento” m Serões, 
nº1, Julho de 1905, Lisboa, p. 23.

Alfredo Tinoco
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 E acrescenta Alfredo de Mesquita “Pois foi no meio de tanta 
grandeza e tanta maravilha que o invento de um português pode atrair 
todas as atenções dos visitantes da exposição”10 .

Depois de descrever o Pirelióforo e de recolher a opinião de 
múmeros cientistas que passaram pela Feira, conclui Alfredo de Mesquita: 
“Em resumo, os fins científicos do Pyrheliophoro são: determinar a 
natureza e a origem do calor e da luz do sol; estudar as propriedades 
da matéria sob a influência das temperaturas extremamente elevadas; 
completar a escala das altas temperaturas, parada no grau da ebulição do 
carbono e da magnesia no forno eléctrico.

Os jornais americanos, tendo recolhido a opinião de muitos 
homens de ciência de diferentes países, que visitaram a Exposição de São 
Luiz, estabeleceram o facto de ter sido o Pyrheliophoro a mais imprevista 
novidade que apareceu no formidável certame de 1905, todos dizendo 
estar o Padre Himalaya na pista de grandes descobrimentos cietíficos e 
industriais, que podem modificar profundamente as nossa idéas sobre a 
matéria e a força, e sobre a origem, funcionamento e destino do universo. 
E que se as suas previsões se realizam, se ele chega a captar as forças 
primitivas da Natureza, como prometem as observações realizadas pelo 
Pyrheliophoro, a orientação industrial do mundo virá a ser inteiramente 
mudada, e os países até agora atrasados por falta de combustível poderão 
vir a ser ainda consideráveis centros industriais”11.

Da presença portuguesa na Exposição Universal de St. Louis 
conviria averiguar de que constou além do invento do Padre Manuel 
António Gomes que, como vimos, já não foi pouco. Mas, de facto, as 
referências existentes entre nós são muito escassas. Nem o Boletim 
de Obras Públicas e Minas lhe dedicou a habitual recensão (o Padre 
Himalaia “ainda” não era engenheiro...)

10  Id. pág. 24.
11  Id. Ib. pág. 27
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O PIRHELIOPHORO montado na Exposição de St. Louis em 1904. Foto 
com dedicatória. Autógrafo do Padre Himalaia a Jules Boenfoi (ao centro o 
inventor português).

O Padre Himalaia junto ao protótipo do Pielióforo que esteve montado na 
Tapada da Ajuda, em Lisboa, em 1902

Alfredo Tinoco
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Certificado da Patente americana do Pielióforo

Desenhos explicativos no processo da patente americana, do funcionamento 
do Pielióforo
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Uma Escola, um Projecto 
e um Patrono o Dr. António Augusto Louro1

Alfredo Tinoco

Identidade e cidadania

Nesta mesma sala onde hoje nos encontramos, e após uma discussão 
viva e empenhada como sempre são, e ainda bem, as discussões na nossa 
escola, tomámos há dois anos decisões que me parecem de grande 
importância: tratou-se, então, de aprovar o Projecto Educativo da Escola. 
Lembro que houve nesse acto algum pioneirismo e, portanto, algum 
risco. Mal se falava ainda na necessidade de as escolas definirem o seu 
projecto próprio, desdobramento e adaptação às condições de cada uma, 
como tem de ser, do Projecto Educativo Nacional, que está genericamente 
definido na Constituição da República e, mais claramente explicito, na 
lei n.º 46/86, comummente conhecida como Lei de Bases do Sistema 
Educativo.

Vale a pena recordar aqui dois princípios gerais da Lei de Bases que 
nos rege. No n.º 4, afirma-se o seguinte:

“4 - O sistema educativo responde às necessidades da realidade 
social, contribuindo para o desenvolvimento pleno e harmonioso 
dos indivíduos, incentivando a formação de cidadãos livres, 

1  Palavras pronunciadas pelo Professor Alfredo Tinoco em 24 
de Junho de 1994, por ocasião da inauguração do novo nome da Escola 
Preparatória do Vale da Romeira 1 - Seixal.
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responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a dimensão 
humana do trabalho”,
E o ponto seguinte estipula que:

“5 - A educação promove o desenvolvimento do espírito 
democrático e pluralista, dos outros e das suas ideias, aberto ao 
diálogo e à livre troca de opiniões, formando cidadãos capazes de 
julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que se 
integram e de se empenharem na sua transformação progressiva”.
Tais princípios, logo se deixava entrever, implicavam uma mudança 

radical do sistema educativo que há décadas vigorava no nosso país.
Aquilo que, desde logo, se chamou a “Reforma”, com o seu longo 

percurso de altos e baixos que todos conhecemos, é afinal o instrumento 
que há-de servir para mudar a escola portuguesa. E, sabemo-lo todos hoje, 
a reforma faz-se em cada Escola. Mais do que nos gabinetes ministeriais 
ou nos textos legislativos, é nas escolas que a mudança se fará.

Tais mudanças, sabemo-lo também todos, não são possíveis sem 
mudar igualmente o processo educativo, nem sem interiorizar os valores 
que este tem de veicular, já que não há educação sem valores.

A tarefa que se nos impôs, de mudar a escola e a vida, só tem sido 
possível mediante a adopção de projectos de trabalho interdisciplinares 
que implicam, a um tempo, alunos e professores, ou seja, a turma, 
órgãos de gestão, pais e auxiliares de acção educativa, que o mesmo é 
dizer, a Escola. Tudo isto num processo contínuo e interactivo com a 
Comunidade envolvente e num espírito de abertura, progressivamente 
mais amplo, ao país, à Europa, ao mundo todo.

Deste modo, trata-se de (re)vitalizar a escola, nesse sentido em que 
a escola não pode ser mais um tempo e um lugar de “preparação” para a 
vida, mas tem de ser o lugar e o tempo de vivência de uma vida plena, na 
sua totalidade e na diversidade que ela tem.

Trata-se, então, de trazer à sala de aula as matérias da rua e de 
prolongar a aula lá para fora. Não faz sentido separar a área curricular 
das áreas não curriculares, já que a vida é só uma.

Assim sendo, o Projecto Educativo que o Conselho Pedagógico da 
nossa escola adoptou e que a reunião plenária nesta mesma sala realizada 
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sancionou, consubstancia-se em três conceitos: Identidade, Cidadania, 
Nacionalidade.

Tal trilogia, considerámo-la então:
Capaz de unificar saberes teóricos e práticos em múltiplas áreas, 

de desenvolver o espírito de iniciativa, de suscitar o desenvolvimento 
de actividades nos mais variados sectores, de favorecer o sentido de 
autonomia, de aglutinar a capacidade de trabalho de mestres e de alunos, 
pondo à prova a imaginação e a criatividade e de contribuir decisivamente 
para um reforço identitário e para a assunção dos valores da cidadania, 
sem o que não há grupo social que possa garantir a construção de um 
futuro sólido.

Por outro lado, os valores da solidariedade e da democraticidade que 
subjazem à ideia, mesma das sociedades humanas, devem manifestar-se 
na escola, como organismo social que é, em todos os momentos e em 
todos os locais.

Tem sido isto que temos procurado cumprir. Com hesitações e 
também com erros que decorrem do “risco” de que falámos há pouco. 
Mas com vontade de emendar os erros, de melhorar e de seguir em frente.

Um cidadão como patrono

Como dizia o poeta Eduardo Guerra Carneiro, que começou a sua vida 
profissional como professor, “ISTO ANDA TUDO LIGADO”.

Como isto anda tudo ligado, não foi por acaso nem por simples 
coincidência que nesta mesma sala uma Assembleia Plenária da Escola 
decidiu, uma vez mais, após discussão acalorada, adoptar para patrono 
da escola o nome e a figura do Dr. António Augusto Louro.
E a discussão foi dessa vez tanto mais longa e acalorada quanto não se 
tratava de adoptar uma figura conhecida, nem o exemplo de nenhum 
herói, nem tão pouco de um personagem histórico consagrado pelo 
tempo.

A fundamentação dessa escolha está nos valores mesmos que 
perpassam a vida do nosso patrono que foi no seu tempo um cidadão 

Alfredo Tinoco
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empenhado em mudar o mundo e um verdadeiro militante da acção 
cívica. Sobre isso foi um paladino da intervenção cultural e, sobretudo, 
pedagógica, já que, como diversas vezes afirmou e como a sua permanente 
acção demonstrou, sem educação e sem cultura, não poderia haver 
homens livres, nem nações dignas desse nome.

O Dr. António Augusto Louro, foi um seixalense ilustre, se não pelo 
nascimento, ao menos por adopção e pela acção emérita que no concelho 
exerceu durante a sua permanência.

A par de outros homens e mulheres que com ele colaboraram, o Dr. 
Louro desenvolveu no Seixal uma acção cultural, pedagógica, profissional 
e política, que muito ajudou a mudar a face da terra que o acolheu. Os 
primeiros sinais de modernidade a ele se ficaram a dever: a imprensa, a 
educação de adultos, as associações mutualistas, a propaganda das ideias 
republicanas. Tudo isto, a par da grande preocupação de uma vida: o 
incremento da instrução para todos sem a qual não haveria sociedade 
que pudesse frutificar.

Bem podemos dizer que da sua passagem, o Seixal, entrou 
definitivamente no século XX.

António Augusto Louro nasceu em 1871, no Sabugal, de uma família 
numerosa de pequenos lavradores. Tendo ficado órfão ainda criança, 
cedo começou a trabalhar como praticante de farmácia. Em breve vai 
para o Porto onde continuou a trabalhar no mesmo ofício e a estudar.

Feitos os preparatórios, ingressou na escola Médico-Cirúrgica de 
Lisboa onde se diplomou em Ciências Farmacêuticas em 1891.

No ano seguinte abre a sua primeira farmácia no nosso concelho, 
mais exactamente, na Amora. É também o ano do seu casamento.

Em 1893, tendo adquirido uma farmácia em Barrancos, ali se 
instala e inicia ao mesmo tempo uma carreira de lugares político-
administrativos.

Na vila raiana foi António Augusto Louro escrivão da Junta de 
Freguesia.
Em 1897, de regresso ao concelho do Seixal, abre uma farmácia na 

Arrentela e funda um laboratório de produtos farmacêuticos de parceria 
com um sócio, a sociedade “Louro & Gonçalves”.
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No ano seguinte compra na vila uma outra farmácia, sita no Largo 
da Igreja e instala nas traseiras um laboratório farmacêutico2

Esta farmácia foi, como então era uso, uma importante tertúlia 
literária e política no Seixal.

Dez anos de profissão, uma consciência cívica apurada e o gosto 
das actividades literárias, levam-no a apresentar em 1901 em Sessão 
Magna da Associação de Farmacêuticos um trabalho sobre a Reforma 
do Ensino de Farmácia em Portugal, pondo-o ao nível das exigências do 
mundo contemporâneo. Tal trabalho acompanha e serve de introdução 
a uma proposta de curriculum do Curso Superior de Farmácia que, em 
virtude da qualidade e da pertinência, a Associação dos Farmacêuticos 
resolveu editar. A reforma proposta pelo Dr. António Augusto Louro não 
se limitava à actualização das matérias, se não que era uma profunda 
reforma pedagógica e administrativa que visava uma revolução na 
formação dos farmacêuticos portugueses.

Não se quedavam por aqui as preocupações cívico-pedagógicas 
do Dr. António Augusto Louro. Já então, ele entendia, o analfabetismo 
como uma gravíssima chaga social. Essa convicção havia de levá-lo até ao 
fim da vida a um combate sem tréguas pela educação popular, seja pela 
intervenção ensaística, seja pelas intervenções práticas.

Esse mesmo ano de 1901 viu sair do prelo uma Ortografia 
Portuguesa Sónica. Ainda nesse ano escreveu uma Cartilha Nacional 
e a 1a parte de uma Gramática e Fonologia Portuguesa, obras que 
submeteu à apreciação do Conselho Superior de Instrução Pública.

Ao mesmo tempo que desenvolvia estas actividades, era 
um defensor do associativismo local e da função sociocultural das 
colectividades. Não admira que tenha sido ele a dinamizar o Grupo 
Dramático Instrução e Recreio Timbre Seixalense que deu por esses 
tempos inúmeras récitas, dinamizando o interesse cultural das gentes do 
concelho.

Outra frente de combate que se ajustava ao seu carácter e 

2  O estabelecimento, após várias remodelações, existe ainda hoje, 
embora, sem vestígios que atestem a passagem do Dr. António Augusto Louro. É 
a farmácia “Godinho”,  Lg. da Igreja, no Seixal.
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correspondia aos seus interesses literários e políticos foi o jornalismo.
Com efeito, a par de colaborar nos jornais de âmbito nacional - O 

Século e O Mundo - António Augusto Louro está ligado ao surgimento 
da imprensa seixalense. O primeiro título - O Sul do Tejo - publicou-se 
no Seixal no dealbar do século (19 de Outubro de 1901). Colaborador 
desde o início, António Augusto Louro tornou-se depois director desta 
«Folha Independente, Agrícola, Comercial, Literária e Noticiosa.»

Terminada a experiência do Sul do Tejo, António Augusto 
Louro não perdeu tempo e, dois meses transcorridos, funda e dirige O 
Seixalense - semanário político, literário e noticioso que viu a luz em 
Agosto de 1902.

Uma outra modificação se operou na vida do Dr. António 
Augusto Louro nesta primeira década do século XX em que, inteiramente 
permaneceu no Seixal. Trata-se da actividade política. De facto, António 
Augusto Louro começou por militar no Partido Regenerador. A pouco 
e pouco foi-se afastando do ideário monárquico. Provavelmente, foi a 
ditadura de João Franco a gota de água que fez transbordar o copo e, 
a partir de então, António Augusto Louro, a par de uma intensíssima 
actividade maçónica devota-se por inteiro à implantação dos ideais 
republicanos.

Consumada a adesão ao Partido Republicano Português, o 
Dr. António Augusto Louro funda o Centro Republicano do Seixal em 
1907, cuja actividade muito contribuiu para a disseminação dos ideais 
da República, e para a rápida aceitação do novo regime em 1910. É 
igualmente conhecida a sua ligação à Carbonária, associação secreta a 
que se deve a proclamação do novo regime.

Mas a actividade política entendia-a António Augusto Louro 
como um serviço e uma manifestação de cultura. Tal atitude e a 
constatação do atraso cultural em que então se encontravam as classes 
laboriosas do concelho, levaram-no a criar nas instalações do jornal que 
dirigiu, a primeira escola gratuita de educação de adultos do Seixal (ao 
mesmo tempo que pacientemente elaborava os manuais, as antologias 
de textos, os vocabulários, as fichas de exercícios). Tratou-se da “Escola 
Moderna” que, nas suas palavras ministrava “aulas nocturnas de instrução 
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primária para adultos e para todos os que durante o dia se acham presos 
às oficinas”. Isto num concelho onde nos anteriores 50 anos nenhum 
aluno unha concluído a instrução primária!...

O mesmo espírito de intervenção cívica e de militância pedagógica 
fá-lo criar mais tarde o Centro Escolar Republicano do Seixal, destinado 
a suprir a falta de instrução do operariado crescente na zona.

Não se esgota aqui o interesse do Dr. António Augusto Louro 
pelo ensino.

Mais tarde, já em Alcanena e em plena República, foi ele o grande 
impulsionador das Escolas Móveis pelo método João de Deus, obra 
admirável da República que a falta de recursos obrigou a ser efémera.

Em vista das dificuldades de aprendizagem, sobretudo nos adultos 
iletrados, António Augusto Louro pensou sempre que a simplificação e 
a clarificação das normas ortográficas seriam um poderoso auxiliar. A 
acrescentar às obras que já publicara sobre a matéria, fez editar em 1943 
uma Simplificação Ortográfica - método de aprender a ler tal qual 
se fala, ao mesmo tempo que continuava a escrever cartilhas e outros 
auxiliares de aprendizagem para aqueles que queriam aprender a ler. Já 
perto do fim da vida ainda teve tempo de preparar uma extensa e bem 
fundamentada comunicação sobre o combate ao analfabetismo que 
apresentou a um congresso regionalista.

Não cabe aqui fazer uma análise aprofundada das ideias pedagógicas 
do Dr. António Augusto Louro. Mas cremos que, se cotejada com o 
pensamento e as práticas de alguns pedagogos contemporâneos no 
domínio da alfabetização, havíamos de constatar com surpresa que Dr. 
António Augusto Louro foi um precursor.

Há ainda dois aspectos que gostaríamos de associar à acção cívico-
pedagógica do nosso patrono.
Em primeiro lugar, a realização da “Festa da Arvore” que hoje se comemora 
em todas as escolas do país. Com efeito, foi a uma comissão presidida pelo 
Dr. António Augusto Louro que se ficou a dever a promoção da primeira 
“Festa da Árvore” realizada em Portugal. Esta celebração da Natureza e 
a educação ambiental que ela comporta, realizou-se pela primeira vez, 
na vila do Seixal, em Maio de 1907. Nesse dia as crianças das escolas 
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procederam à plantação simbólica de árvores numa praça do Seixal3.
A época o estado da Educação em Portugal não permitiu que se 

tornasse tradição a “Festa da Arvore”, mas o Dr. António Augusto Louro 
não desistiu. Anos mais tarde, já residente no Ribatejo, reeditou, com as 
crianças em idade escolar, a celebração da Natureza através da plantação 
de árvores na vila de Torres Novas em 1911.

O segundo aspecto está igualmente relacionado com o culto da 
Natureza. Referimo-nos à publicação em 1926 do livro Uma Excursão 
à Serra de Aire. A leitura do voluminho é exemplar do culto do autor 
pelos bens naturais e do seu valor educativo. Mas, não se esgota aqui o 
seu interesse. Com efeito, é-nos dado apreciar a grandeza moral do autor 
quando manifesta o profundo respeito pela pessoa humana e regista a 
dor que lhe causa a miséria. Não só a miséria material, mas a miséria 
moral e, encontrando nos vilarejos e nos caminhos da Serra.

Longe do Seixal

Militante republicano desde os primeiros anos do século, 
como referimos, António Augusto Louro foi, nos últimos tempos da 
Monarquia, um incansável propagandista das ideias da República. Após 
a fundação do Centro Republicano do Seixal e a partir dele, promove 
inúmeros comícios e festas republicanas antes de 1910.

Pela sua mão, e dado o prestígio de que gozava no seio do PRP, 
a população do Seixal pôde ouvir e conviver com os principais obreiros 
da República: Manuel de Arriaga, António José de Almeida, Miguel 
Bombarda, Brito Camacho, Eusébio Leão, entre muitos outros. Ainda por 
sua interferência o Dr. Afonso Costa defendeu em tribunal o republicano 
seixalense Joaquim dos Santos Boga acusado de “dar vivas à República”.

A mobilidade da sua vida profissional e as exigências da política 

3  Veja-se a este propósito o interessante trabalho de M. Antónia Pereira 
e Lara Almeida inserto neste volume que, a par de um completo historial, repõe 
a verdade histórica sobre os acontecimentos e os locais em que teve lugar a 
primeira “Festa da Arvore”, graças a uma exemplar investigação no âmbito da 
história local mas de alcance bastante mais vasto.
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republicana afastaram António Augusto Louro do Seixal.
Em Alcanena, onde tinha agora a sua farmácia e para onde 

se mudou pouco depois da implantação da República, continuou a 
desenvolver a sua actividade profissional, mas sobretudo, continuou a 
exercer o seu magistério político, cívico, cultural e pedagógico.

Logo em 1911 é eleito administrador do Concelho de Torres 
Novas, ao mesmo tempo que dirige os destinos do Partido Republicano e 
do Centro Republicano Alberto Xavier. Por via dessas responsabilidades 
é delegado ao Congresso Republicano onde se ocupa, uma vez mais, da 
Educação e da Cultura, a par da acção política. Dois anos transcorridos 
encontramo-lo administrador do Concelho de Coruche. Em 1914 é, 
novamente, representante no Congresso republicano que se reúne na 
Figueira da Foz e onde apresenta uma tese sobre instrução pública que 
mereceu os mais rasgados elogios da imprensa da época.

Em 1918 lidera o movimento pela criação do concelho de 
Alcanena (até aí anexado a Torres Novas). No ano seguinte é nomeado 
administrador do novel concelho e cria os Bombeiros Voluntários da vila 
e a Associação de Beneficência e Instrução Autonómica de Alcanena.

A par de criar de novo órgãos de imprensa regional o Dr. António 
Augusto Louro foi ainda nomeado, em 1922, Conservador do Registo 
Civil de Alcanena, cargo que desempenhou até ao final dos seus dias.

António Augusto Louro era daquela têmpera de “antes quebrar que 
torcer”. Eis por que nunca abandonou os seus combates até ao final da 
vida.
Falamos de duas facetas que ele não separava: a instrução e a intervenção 
política que ambos serviam apenas para a libertação e a dignificação dos 
homens.

Até ao fim continuou o combate político, agora contra a ditadura 
do Estado Novo. Participou activamente nas actividades do Movimento 
de Unidade Democrática (MUD) e na Campanha do General Norton de 
Matos, já no ano da sua morte4.

4  No seu espólio encontrámos ainda inúmera documentação que atesta 
estas actividades políticas, bem como alguns jornais de oposição que assinava ou 
recebia.
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Da instrução, como já vimos, continuou igualmente a ocupar-se até 
ao fim, já que ele acreditou sempre que o respeito pelo seu semelhante e 
a transformação das mentalidades é que permitiriam ao homem atingir a 
sua plena realização. Em 1 de Agosto de 1949 morria em Alcanena o Dr. 
António Augusto Louro.

Final

A figura e a obra do Dr. António Augusto Louro farmacêutico, 
polígrafo, jornalista professor do ensino livre, autarca e funcionário 
superior, mas, sobretudo, homem de acção, militante político, modelo 
de virtudes cívicas, animador cultural e pedagogo, bem merecem, pois, 
ser apontadas como exemplo aos jovens dos nossos dias e, por isso, ser 
patrono da nossa Escola.

E que nós não queremos apenas que os nossos alunos conheçam 
os valores da Liberdade, da Cidadania e da Democracia. O que nós 
queremos é que os cidadãos livres, os democratas intervenientes e com 
espírito crítico de amanhã, os agentes da mudança, os garantes do nosso 
futuro comum, sejam os nossos alunos.

O que nós queremos é que floresçam nesta Escola muitos António 
Augusto Louro.

António Augusto Louro, Pedagogo e Cidadão

Farmacêutico, político republicano, destacado mação, publicista e 
pedagogo, filho de António Correia Louro e de Maria José Correia Louro, 
formou-se em Farmácia pela Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa em 
1892. Nos anos imediatos exerceu a profissão no concelho do Seixal e em 
Barrancos (1893-97). Nesta vila alentejana iniciou igualmente a carreira 
político-administrativa tendo sido escrivão da Junta de Freguesia.

Inicialmente regenerador, tornou-se fervoroso propagandista da 
República durante a ditadura de João Franco, ao mesmo tempo que é 
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iniciado no Grande Oriente Lusitano. A adesão ao ideário republicano 
não foi apenas uma questão teórica, senão que transformou António 
Augusto Louro num activo conspirador carbonário que muito contribuiu 
para o triunfo da República no Seixal e, depois de 1910, no Ribatejo, para 
onde se transferiu.

António Augusto Louro pertenceu àquela geração de portugueses 
para quem a vida, por mais facetas que tomasse, tinha uma só finalidade: 
a libertação do homem. Sendo que o instrumento dessa libertação havia 
de ser a instrução.

Com efeito, a sua militância, fosse na área cultural ou cívica ou na 
esfera política, teve sempre um único sentido: a pedagogia que havia, 
pela educação, de libertar o homem, os homens todos.
Curiosamente, a acção pedagógica de António Augusto Louro começa 
pelo topo, isto é pelo ensino superior. Com efeito, logo após 10 anos 
de formatura e de prática de profissão, o Dr. Louro apercebeu-se das 
deficiências da formação em Farmácia no nosso país.

Por isso, nesse mesmo ano de 1901 apresenta na sessão Magna de 
Associação de Farmacêuticas de Portugal um estudo sobre o Ensino da 
Farmácia nas Escolas Superiores Portuguesas. Tal ensaio haveria de servir 
de introdução a um trabalho sobre a reforma do Ensino Farmacêutico 
que visava não apenas aspectos curriculares e organizacionais, mas uma 
completa reestruturação pedagógico - administrativa do Curso Superior 
em questão.

Dado o impacto que teve o trabalho e a premência do assunto a 
Associação de Farmacêuticos decidiu editar a proposta de António 
Augusto Louro.Mas esse mesmo ano de 1901 foi um ano marcante na 
actividade pedagógica de António Augusto Louro.

Ignoramos desde quando a instrução e, nomeadamente, o combate 
ao analfabetismo eram uma preocupação do Dr. Louro. Mas no primeiro 
ano do nosso século as ideias estavam já suficientemente sedimentadas.

Para António Augusto Louro o analfabetismo era uma chaga social 
que atingia atrozmente os mais desprotegidos. Ele mesmo o afirmou por 
várias vezes que, sem liberdade não há dignidade e sem instrução não há 
liberdade. Ademais, no dia, a dia, contactava o Dr. Louro com o crescente 
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número de trabalhadores da indústria nascente no Seixal que não tinham 
qualquer instrução.

Deitou, pois, mãos à obra. Primeiro lançou as bases teóricas a que 
uma análise, mesmo superficial, reconhece a pertinência. Logo de seguida 
passou das ideias à prática. Ou seja, para que os iletrados aprendessem 
a ler eram necessários instrumentos didácticos. Havia que produzi-los. 
Uma das dificuldades de aprendizagem de leitura e de escrita era a imensa 
“selva” ortográfica que constituía, então, a língua portuguesa.

António Augusto Louro publicou no mesmo ano uma Ortografia 
Portuguesa Sónica e uma Phonologia Portuguesa que são as bases 
de uma reforma ortográfica que clarificasse e simplificasse a Língua. E 
permitisse aprendê-la facilmente. Em simultâneo, começa a preparar 
Cartilhas, Vocabulários e Antologias de textos que se destinavam a 
alunos dos cursos nocturnos.

Todas essas obras as submetem à apreciação do Conselho Superior 
de Instrução Pública. Este esforço pela criação de condições favoráveis 
à aprendizagem das primeiras letras pelos cidadãos não haveria de 
abandoná-lo até ao fim da vida. Poucos anos antes da sua morte ainda 
havia de preocupar-se de novo com a reforma e a clarificação da ortografia. 
De facto, em 1943, a Imprensa Beleza de Lisboa deu à estampa da sua 
autoria uma Simplificação Ortográfica Portuguesa. Discutia-se então 
o Acordo Ortográfica com a República Federativa do Brasil que, como 
sabemos, resultou no afastamento das ortografias dos dois países irmãos.

Todavia, como deixámos dito, o combate ao analfabetismo não 
era apenas uma questão teórica. Tratava-se de levá-lo à prática. Não 
tardou, pois, que António Louro instalasse nas dependências do Jornal O 
Seixalense que fundou e dirigiu, uma escola para adultos que funcionava 
em regime pós-laboral já que, nas suas palavras, se destinava a ministrar 
“aulas nocturnas de instrução primária para adultos e para todos os que 
durante o dia se acham presos às oficinas”. A par de ser o mestre, António 
Augusto Louro era ainda o autor e criador dos materiais didácticos da 
“Escola Moderna”.

Abundantes referências a esta actividade é possível encontrá-las 
na referida publicação. Do espólio do farmacéutico-pedagogo pudemos 
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ainda salvar alguns materiais didácticos que, sobre o seu interesse 
histórico, mantêm uma interessante actualidade pedagógica.

Eis como, nesta fase seixalense de sua vida, teoria e prática 
estavam ligadas, no pensamento e na acção de António Augusto Louro. 
E ele mesmo quem afirma que “o muito amor, que temos à instrução 
e à nossa Pátria (...) é que nos moveu o desejo de elaborar a presente 
obra, sem outras pretensões ou recompensas que não sejam a de lhes 
sermos prestável para o ressurgimento material e moral” (Phonologia 
Portuguesa, página I). Tudo isso era feito, afirmava, porque “é grande o 
desejo de extinguir o analfabetismo em Portugal” (idem).

E, como atrás sugerimos, um dos segredos estava na normativização 
segundo um critério lógico da complexa e desregrada ortografia 
portuguesa daquela época. E, pois, ele próprio que sugere entre outras 
medidas facilitadoras que “façamos o mesmo à ortografia e dentro em 
breve não haverá ninguém que encontre dificuldades para aprender a ler 
e a escrever português” (id. p II)

O magistério cívico e pedagógico de António Augusto Louro não 
finda na primeira década do século XX. Nos anos subsequentes à República 
foi dos principais impulsionadores das Escolas Móveis pelo método de 
João de Deus. São dignos de estudo atento os materiais didácticos e os 
registos das matérias ministradas por si aos adultos que frequentavam 
as aulas (e que estão, felizmente, de posse de família). Ali percebemos 
o alto sentido que para António Augusto Louro tinha a instrução dos 
cidadãos e o conceito que ele fazia do homem, como ser integral e não 
compartimentado. Tratava-se de dar “educação” no verdadeiro sentido 
que nele conhecemos da palavra: alimentar o espírito e o corpo. Só assim 
se poderia “promover a maior soma de elevação material e moral aos seus 
conterrâneos” (In Uma Excursão à Serra D’Aire, p. 7)

Até ao final da vida o Dr. António Augusto Louro nunca deixou 
de acreditar que era possível encontrar “o melhor modo de canalizar as 
gerações vindouras para a cultura dos cérebros pela instrução e educação 
racionalista” (id. P. 7).

Foi por isso que nunca abandonou o combate e foi utilizando todas 
as formas que encontrou ao alcance - fossem os congressos do Partido 
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Republicano em que apresentou várias teses sobre Instrução Pública, 
fossem os congressos regionalistas. Provavelmente, o seu último escrito 
e a sua última intervenção pública foram uma tese sobre o combate ao 
“Analfabetismo” que pronunciou aos 76 anos pouco antes de morrer em 
Alcanena.
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O amor da terra e o amor das gentes
Lagos do séc. XVII e do séc. XX 1

Alfredo Tinoco

Para o comum das pessoas a HISTÓRIA LOCAL foi durante 
muito tempo uma recolecção de memórias e de factos centrada 
num microcosmos que tomava corpo naquilo a que se chamou a 
MONOGRAFIA.

A verdade é que para muitos a HISTÓRIA LOCAL continua, ainda 
hoje, quase exclusivamente associada à produção das MONOGRAFIAS 
LOCAIS.

A elaboração e a existência dessas obras, que em si mesmas não 
constituem nenhum mal (e eu, por exemplo, devo confessar que sou um 
grande consumidor delas - já por necessidade, já também por gosto) mas 
há que reconhecê-lo que atraíram há umas décadas atrás sobre a História 
Local o descrédito.

Com efeito, tratava-se na generalidade dos casos, daquilo que o 
mundo académico veio a designar depreciativamente por micro-história 
no que diz respeito ao âmbito e ao alcance de tais obras.

Mas, porventura, mais grave ainda do que isso, ocorre em 
grande parte dessas monografias que elas não revelam qualquer 
indício do domínio duma perspectiva epistemológica no que respeita à 
historiografia; nem remetem para o uso das normas mais elementares da 
metodologia com que se há de reconstituir e escrever a HISTÓRIA dos 
Homens.
1  No lançamento do livro O amor da terra e o amor das gentes, Lagos do 
séc. XVII e do séc. XX, de Glória Marreiros

Alfredo Tinoco



Cadernos de Sociomuseologia Volume VII126    

Sabemo-lo também que uma boa parte dos autores de tais 
monografias andavam muito arredados destas preocupações teóricas: 
sobrava-lhes, normalmente em boa vontade e em generosidade ou, 
por vezes, em mera vaidade, aquilo que lhes faltava em formação, em 
informação ou capacidade de tratar a informação de que dispunham.

Diante de tal panorama não deixa de ser surpreendente e 
aparentemente contraditório que há alguns anos atrás tenha surgido 
um “novo” interesse pelos estudos de História Local. E, mais, que esse 
interesse renovado pela história local tenha sido legitimado e reconhecido 
pelos meios académicos e, até, assumido pela Universidade.

Aconteceu que estávamos numa época - o pós-guerra, as décadas 
de 50 e 60 - em que surgiram novos problemas ao historiador. Mas em 
que aparecem igualmente, por bizarro que isso possa agora parecer-nos, 
novos documentos, novas fontes. E todos sabemos que sem fontes não se 
pode fazer a história.

É que a “região”, o “local”, surgiram então como um espaço 
privilegiado em todos os domínios: do político ao social e ao económico 
(lembro apenas o lema lançado pela Escola de Chicago “small is beautifuí” 
para as novas iniciativas económicas - premissa duma relação dialéctica 
cujo 3º termo, creio que não foi ainda encontrado).

Também para nós a “região”, o “local” se revela como um 
espaço privilegiado de análise da História e como um excelente campo 
de aplicação de novos modelos metodológicos e teóricos e como um 
exercício de multidisciplinaridade e de interdisciplinaridade que se 
constituíram então como norma.

Houve, pois, condições para que a História Local deixasse 
definitivamente de ser uma micro-história confinada a um espaço 
exíguo e desamarrada do espaço exterior; e para que surgisse uma 
NOVA HISTÓRIA LOCAL que pudesse contribuir decisivamente para 
esclarecer a história geral e que se deixasse iluminar pelos contributos 
que a história geral aporta ao que é produto do desenvolvimento local.

Durante muito tempo, falar de História Local foi, portanto, uma 
questão de âmbito de investigação. Hoje sabemos que mais importante do 
que o âmbito é sem nenhuma dúvida, o ALCANCE que tal investigação 
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possa ter. Isto é, aquela medida em que a investigação possa constituir 
uma resposta (mesmo que seja parcial) a interrogações significativas. 
Uma resposta aos tais novos problemas de que há pouco falávamos que 
se apresentam hoje aos historiadores e à generalidade da pesquisa em 
Ciências Sociais.

Quer dizer: hoje já ninguém pergunta (como há umas décadas 
atrás era pertinente) “Afinal, para que serve a História Local?”

Não, hoje, do que se trata para a História Local é antes de 
definir aqueles tipos de problemas, aquelas interrogações às quais uma 
investigação conduzida em escala local permite responder. E não outras. 
E não já a colecção dos factos e das memórias.

Pois estes novos problemas a que pode responder a História 
Local, creio que podemos agrupá-las, na esteira de Robert Rowland em 
duas grandes séries: por um lado as interrogações a respeito dos níveis 
e dos mecanismos de integração social (económico, político, cultural, 
religioso); por outro lado, interrogações que exigem o estudo intensivo 
de documentação de carácter (ou em escala) local.

Um exemplo muito significativo desta segunda série de 
interrogações diz respeito justamente aos trabalhos desenvolvidos na 
área da demografia histórica. Aqui, questões que ultrapassam claramente 
o alcance local, questões de alcance geral, exigem o esmiuçar quase 
obsessivo de informação pormenorizada de âmbito local - dos novos 
documentos de que há pouco também falámos, e que espantosamente só 
foram recuperados para a História há muito pouco tempo. Refiro-me a 
fontes como os registos paroquiais, os róis de confessados e documentação 
conexa, bem como aos arquivos judiciais, notariais, fiscais, etc.

Queria desde já chamar a atenção para o facto da não 
correspondência entre o âmbito e o alcance da investigação que é aqui 
patente.
Perdoem-me esta longa excursão retrospectiva pelos áridos terrenos da 
teoria e do método e da História Local.

Perdoem-me, sobretudo, porque foi tempo roubado à leitura da 
obra de Glória Marreiros que aqui nos trouxe e que todos estão desejosos 
de encetar.

Alfredo Tinoco
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É que pode parecer que esta longa introdução nada tem que ver 
com este Lagos do Séc. XVII e séc. XX , como a excessiva modéstia da 
autora o titula.

Mas tem! Vereis como:

Desde já é preciso dizer que se o âmbito da investigação 
prosseguida pela autora se centra nos registos paroquiais e civis das 
freguesias de Lagos, o alcance da obra é muito mais vasto.

Podemos quase seguir através dela o itinerário que percorreu 
dos anos 50 até hoje a Demografia histórica nos seus “produtos” 
historiográficos.

Quando há pouco mais de 40 anos Louis Henry publicou o seu 
“Croulay-Paroisse Normande” baseado na análise dos registos paroquiais, 
descobrindo com ele um novo continente na historiografia local, logo 
se verificou que o trabalho, sobre ser penoso, era árido (e era-o para o 
investigador tanto quanto para o leitor).

De facto, nesses primeiros tempos os resultados do trabalho 
limitavam-se ao cálculo dos intervalos genéticos, ou, à determinação 
de proporções dos agregados familiares, nucleares ou complexos de que 
ainda nada sabíamos. Tratava-se daquilo que hoje podemos designar por 
História da Família que, se era novidade no campo historiográfico, era 
matéria que estava, de facto, imbuída de certa aridez.

Mas foi essa mesma aridez da matéria (e dos processos de 
trabalho) que serviu de pretexto e de incentivo para a elaboração de 
projectos mais globalizantes e que chamavam a si o contributo de outras 
disciplinas como a sociologia, a antropologia, a psicologia, a economia, 
a linguística.

Contudo, há que reconhecer que foi com este trabalho inicial 
moroso e árido que a História Local se dignificou, que se afirmou como 
modo de fazer história e que alargou, mesmo, o campo de análise da 
história.

Estas mesmas três vertentes temo-las presentes na obra que 
tenho hoje, mais do que a honra, o prazer, o gosto, de apresentar aqui.

O percurso e os resultados desta nova maneira de fazer história 
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conhece-os a autora, como já sabíamos de outras obras anteriores. E refere-
os, nomeadamente, logo no início da obra, a “reconstituição das famílias, 
o estudo dos comportamentos demográficos... e outros”. E é com muitos 
desses outros, saídos da aridez inicial da matéria, que vai presentear-nos, 
arrancando-os com o minucioso trabalho de formiga à memória social 
de sucessivas gerações de lacobrigenses. Com efeito, o simples enunciar 
do índice do livro dá-nos conta da vastidão de problemas e da variedade 
de produtos que tem oferecido esta nova maneira de fazer História Local 
e que esta obra contempla. Por isso, há pouco dizia que este Lagos do Séc. 
XVII e Séc- XX é bem um catálogo do que tem sido feito nesta área desde 
o início, desde Louis Henry.

Senão vejamos: a onomástica nas suas diversas vertentes: a 
antroponímia, os patronímicos, as alcunhas, os apelidos. O mundo 
socioeconómico que é aqui acompanhado através das profissões referidas 
nas fontes minuciosamente esmiuçadas, ou o problema da escravatura. 
Toda uma problemática de carácter social e cultural e de mentalidades 
que contende com as atitudes perante a vida e a morte, perante a doença, 
perante a infância: e estão neste caso os capítulos centrados nos expostos, 
nas pestes e onde se afloram problemas correlatos que dizem respeito 
aos testamentos e às suas fórmulas, aos legados pios, aos parentescos. E, 
finalmente, as questões referentes à consanguinidade e à gemeliparidade 
que não são vulgares em obras desta índole, mas que a argúcia da autora 
soube arrancar à aridez e à aparente frieza da documentação que estudou.

Deixem-me fazer aqui um parêntesis, e já continuamos, para 
dizer que semelhante trabalho que não é só de leitura atenta das fontes, 
nem só de arguta interpretação delas e de aturada elaboração, requer mais 
do que a sabedoria. Requer o amor, o amor apaixonado da terra e das 
gentes, que são também, os fios com que se tecem tais obras. A própria 
autora deixa transparecer isso mesmo quando, logo de início nos adverte 
de que “detectámos pistas apaixonantes”. E é com paixão que vai tecendo 
pacientemente o livro, sem que nunca essa paixão tolde o rigor científico.

Já vai longe esta apresentação que, de resto, nem a obra nem a 
autora necessitam. Mas permitam-me sublinhar ainda alguns aspectos 
relevantes:

Alfredo Tinoco
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Sobre a Onomástica, que até há poucos anos era coutada de 
linguistas ou de filólogos ou de etnólogos. Conhecemos as linhas gerais 
que presidiram à nomeação das pessoas. Falta agora que estudos de 
âmbito local confirmem ou infirmem ou corrijam a opinião generalizada. 
É por isso que é tão importante esta maneira nova de fazer História.

É por isso que é tão grato poder constatar, graças ao trabalho 
da Glória Marreiros, que contra a opinião corrente, um apelido sonante 
não é sinal de supremacia social, nem que a semelhança na designação 
de duas famílias implique automaticamente um parentesco entre elas. 
Nem que o número de apelidos que se ostenta signifique uma posição 
relevante na sociedade.

E bom saber que a origem dos apelidos, sobre ser as mais das 
vezes obscura, é proveniente de alcunhas (de que aqui temos uma lista 
extensa e curiosa de vários pontos de vista), de nomes das terras de 
origem ou de posse, de profissões, de concessões régias - e encontramos 
aqui os Bandeiras, os Câmaras ou os Corte Real. De simples influências 
religiosas - e aqui estão apelidos como Luz, Ramos, Anjos, Neves, Espírito 
Santo, etc.

É grato descobrir as influências históricas por vezes insuspeitadas 
de certos nomes ou apelidos, como no caso das influências árabes: e aí 
estão os Benevides ou Benarides e os Viegas.

É bom saber (e descobrir porquê) que a variedade de nomes era 
muito maior no séc. XVII do que hoje é; ou perceber que o nome que 
pomos aos nossos filhos varia epocalmente e tem referentes nos regimes 
políticos ou na influência da Igreja, mas também nos programas de 
televisão.

Finalmente, aquilo que parecia apenas um mero exercício de 
análise onomástica por parte da autora, sugere pistas para o estudo de 
emigrações mais recentes. Com espanto verificará o leitor que em 1985 
em 256 registos de nascimento, 20 eram filhos de estrangeiros. Quase 
10%, portanto.

Não me quero alargar, nem roubar-vos o prazer da leitura, mas 
sublinhar apenas que a onomástica que é muito mais do que isso, não 
podia ser apenas obra de filólogos. E esta nova maneira de fazer história 
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responde a problemas que a filologia não contempla.
E à margem do problema central podemos ainda deter-nos em 

aspectos parcelares. E possível pela análise dos registos paroquiais, pelas 
suas falhas, pela sua legibilidade ou ilegibilidade, darmo-nos conta dos 
níveis de cultura e de zelo do clero da época.

Mas o livro que hoje aqui temos dá-nos muito mais. Permite 
antever a estrutura social e económica da Lagos do passado, através 
da análise criteriosa das ocupações profissionais. Se nos não admira 
o peso das profissões ligadas ao mar, que integram “Homens do Mar” 
ou “Mareantes”, mas igualmente os “Pescadores” os “Mandadores” 
mas também os “Calafates” os “Carpinteiros de construção naval” e, 
certamente, um “Cordoeiro” que por aqui aparece teria que ver com a 
aparelhagem dos barcos. Já nos admira mais o peso excessivo do clero 
e actividades aparentadas; dos militares e o da complexa administração 
pública e judicial, quando sabemos que no Antigo Regime é preciso 
acrescentar-lhe ainda as autoridades eclesiásticas que também detinham 
parcelas do poder civil.

Esta mesma análise da estrutura socio-económica pode ser 
completada com o que a autora nos revela sobre a escravatura em Lagos. 
Mas aqui, não queria tanto sublinhar a análise da frieza dos números, mas 
antes, a descoberta de uma história dos afectos que a Glória arrancou aos 
papéis e que são as histórias que geralmente não vêem na História.

Essas mesmas considerações as fazem a autora a propósito 
das crianças, do seu crescimento e da sua educação. Os problemas da 
infância, as atitudes perante a educação, a família, a escola, sabemo-lo 
hoje, mais do que nunca, não são apenas problemas de números.

Quando aqui nos é proposto o problema dos expostos, é facto 
que nos deparamos com números arrepiantes. Basta consultar o gráfico 
elaborado a páginas l58 ou verificar as taxas de mortalidade infantil nos 
primeiros tempos de vida que rondam os 74%!!!, ou constatar que no 
dealbar do séc. XX, nos 11 primeiros anos, ainda se abandonam na Roda, 
em Lagos 82 crianças.

Mas, as interrogações, os problemas a que responde a autora 
respeitam principalmente à natureza deste fenómeno, á estrutura social 
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que então vigorava e à sua consequente falta de mobilidade social, aos 
dramas humanos que subjazem a esta atitude. E, repito-o, esta é que é a 
problemática da História e da História Local, nomeadamente.

Por outro lado, são patentes neste Lagos, Séc. XVII e séc. XX os 
problemas referentes às atitudes perante a doença e perante a morte 
que a perícia da autora soube arrancar da frieza dos assentos de óbitos. 
Cito apenas um exemplo, porque é uma forma de tratamento exemplar 
da informação. Mais importante do que a soma dos números que nos 
permite ver a extensão da epidemia (o que já é importante) é perceber a 
atitude e os comportamentos dos vivos. E vemo-lo na pág. 165 quando 
se nos explica onde e porquê e como se enterram os mortos das pestes. 
Na igreja, como era canónico? ou no campo? Como era espúrio, mas 
as preocupações sanitárias aconselhavam? Simplesmente cobertos pela 
fina lage ou convenientemente argamassados para impedir a expansão 
do mal?

Estes é que são os verdadeiros problemas da História. E não 
apenas saber se houve peste e quantos morreram dela.

O mesmo se diga dos capítulos referentes à consanguinidade e à 
gemeliparidade. Se é vulgar esta preocupação nos demógrafos, a verdade 
é que os historiadores têm andado um pouco arredados dela. Mas a Glória 
Marreiros não só nos patenteia a informação, aparentemente dissimulada 
no pó dos papéis, como a liga habilidosamente ao presente e ao futuro, 
trazendo à colação a ciência genética e as motivações ideológicas que 
têm estado na base destas questões. Creio que é este, uma vez mais, o 
verdadeiro sentido da História.

Muito mais poderíamos aduzir sobre este livro mas como já 
disse não me compete roubar-vos o gosto da leitura dele nem o prazer 
da descoberta de tantíssimas coisas interessantes da História de Lagos.

Não posso, todavia, deixar de sublinhar dois aspectos que não 
são de menos importância.

Em primeiro lugar o didactismo da obra. A autora não se limita 
a fazer uma leitura, e já vimos que extensa e variada, das fontes que 
utilizou. Mais do que isso: põe-nas ao alcance dos outros, explica como 
há de proceder quem queira aventurar-se por estes caminhos, da história 
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nova. Continuamente explica de que problemas se tratam e dá exemplos 
de como enfrentá-los e sugere outras pistas que ela não contemplou desta 
vez.

Em segundo lugar: permanentemente a autora relaciona o 
trabalho que está a fazer, cujo âmbito é Lagos, com as condições políticas 
e económicas, militares, sociais e culturais, mais gerais. Isto é, com a 
História Geral, estabelecendo assim, esses dois termos de uma relação 
dialética, que atrás enunciámos, entre História Local e História Geral, em 
que ambas se interpenetram e se iluminam. É que a Glória sabe bem que 
dificilmente, hoje em dia, poderá a História Local ser apenas a História 
de uma Localidade.

A História Local, é como tivemos oportunidade de ver com esta 
obra, uma vertente fundamental da História de uma Sociedade. E isto 
para ambos os termos: a História e a Sociedade.

Com este Lagos. Séc, XVII e Séc. XX ficámos mais ricos nós. Ficou 
enriquecido o património de Lagos. Mas, sobretudo, ficou muito mais 
rica a historiografia local portuguesa.

Por tudo isto bem-haja a Câmara Municipal de Lagos 
que editou a obra!
Bem haja a Glória Marreiros!

Alfredo Tinoco
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Confraria do pão - um modelo de museu vivo? 

Prof. Alfredo Tinoco

Estamos à beira de terminar este I Congresso de Cultura 
Mediterrânica que a Confraria do Pão sentiu necessidade de reunir para 
coroar e legitimar mais de dois anos de actividade intensa e para poder 
programar com mais justeza a sua actuação futura.

Foram quatro dias de propostas e de debates a que concorreram 
saberes multidisciplinares em torno das problemáticas do homem, da 
terra e do pão.

Os saberes aqui enunciados e confrontados e as sínteses que 
deles havemos de fazer tornam, em boa verdade, dispensável esta minha 
intervenção.

Com efeito, é-me pedido que responda a uma pergunta: “É 
a Confraria do Pão um modelo de museu vivo?” Creio que todos já 
encontrámos a resposta: É!

A ideia matricial de Museu é esta.
Quando, entre a Renascença e o Século das Luzes, se foram 

constituindo os primeiros museus, os seus criadores foram buscar-lhes 
o nome à Antiguidade - à Casa das Musas, onde se confrontavam os 
saberes. Esse lugar era o Museion. O mediterrânico Estrabão, no décimo 
sétimo livro da sua Geografia, descreve-nos a magnífica Alexandria dos 
começos da nossa era. Perto dos imensos palácios reais dos Ptolomeus 
está o Museion: “com os seus pórticos, a sala dos colóquios, e o seu vasto 
cenáculo onde são servidas as refeições que os sábios membros do Museu 
tomam em conjunto”.
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É esta a ideia primacial de Museu.
É este o trabalho que, por imposição estatutária, vem 

desenvolvendo a Confraria do Pão. Trata-se aqui de, coloquialmente, 
estudar, discutir os problemas do pão, mas apenas por redução, já que o 
pão é aqui, tão-só, um símbolo que remete para um universo alimentar 
- a dieta mediterrânica - que, por sua vez, convoca, porque já contém em 
si, um universo cultura! e social.

A tão apregoada “dieta mediterrânica” anda afinal muito distante 
da trilogia folclórica “pão, azeite e vinho”. É, antes, uma dieta rica, variada 
e equilibrada que conta com o concurso de plantas chegadas à zona 
mediterrânica, de distintas partes do mundo, que integra o pão, é certo, e a 
infinita variedade de massas, um sem número de legumes e leguminosas, 
uma plêiade de sabores que as especiarias e as ervas aromáticas lhe 
emprestam, frutas, lacticínios, e as quantidades necessárias de peixe e 
carne frescos ou em conservas. É este universo que temos saboreado 
nestes dias e sempre saboreamos no cenáculo da Confraria do Pão.

Celebrar esta dieta é celebrar o mundo cultural para que ela 
remete, é recuperar e perpetuar em nós um tempo, um passado. E esse é, 
afinal, a primeira tarefa do Museu.

Na definição de Museu que o ICOM incluiu nos seus primeiros 
Estatutos em 1947, dizia-se que o Museu tinha por função conservar “os 
vestígios da civilização material do homem”. Apenas isto - guardar os 
vestígios do passado (convém recordar que aquilo que nos é servido em 
muitos restaurantes sob o falso rótulo de alimentação já contém muito 
poucos vestígios, ou nenhuns, do nosso passado alimentar...) Temos, 
portanto, um museu do tempo.

Mas este Museu não se confina ao tempo. É igualmente um Museu 
do Espaço. E esse não se esgota nesta sala de “colóquio” e de “cenáculo”.

Se olharmos à nossa volta, veremos uma seara em crescimento. 
Perto dela uma eira lageada, mais além o lançamento do que há-de ser um 
moinho de vento, do outro lado uma azenha que a força das águas há-de 
mover, aqui cerca de nós o forno onde se coze o pão. Neste microcosmo 
que é a Confraria do Pão, estão, em torno desse mesmo pão, para que a 
semente se transmute no pão dos homens, congregados os elementos do 
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universo todo: terra, água, ar e fogo. Sem isto, não há pão. Sem eles não 
há vida.

É em torno disto e com isto que a Confraria pode e quer construir 
o Museu Vivo do Pão.

Trata-se de erguer um museu aberto em que se conte e se aprenda 
a História do Pão. A história passada e aquela que agora, todos juntos, 
estamos a construir. Trata-se de resgatar do esquecimento e de guardar 
para os vindouros os saberes e os saberes-fazer ligados a todo o ciclo do 
pão.

Antes de mais, saber da terra, cuidar dela. Conhecer as morosas 
e delicadas técnicas de preparar as terras para receberem a semente. 
Conhecer as técnicas de amanho e os instrumentos de trabalho que 
diminuem o esforço humano e muitipiicam a capacidade do solo, sem 
o estragar, respeitando-o. O homem sempre precisou da terra e vamos 
precisar dela cada vez mais. Também para essa educação há-de servir o 
museu.

Depois, mostrar ao vivo todo o ciclo do trigo. Desde a criteriosa 
selecção das sementes, adequadas ao solo e à alimentação humana, à 
sementeira. (E há lá coisa nenhuma mais bonita e mais prenhe de futuro 
que o gesto largo e preciso do semeador que fecunda a terra...) Logo, 
cuidar da seara - as sachas e as mondas - e, por fim, a ceifa, com seu 
rosário de martírios ao sol escaldante que nem por isso impedia o canto e 
o convívio fraterno ao fim do dia. Seco o trigo, passa-se à debulha em que 
alguns avanços tecnológicos permitiram suavizar o trabalho do homem 
e do mangual. Este ciclo do trigo coincide, não por acaso - são ciclos de 
vida - com o ciclo escolar. Porque não hão-de as escolas galgar as paredes 
da sala de aula e vir ao Museu Vivo, em três ou quatro etapas ao longo 
do ciclo escolar, aprender estes saberes que, afinal, até são curriculares 
e transversais? Do mesmo passo que podem aprender vendo e fazendo, 
receber uma “lição das coisas”, aprendem a amar e a valorizar a terra e 
aprendem a justa dimensão do valor humano do trabalho que as quatro 
paredes da escola não permitem aprender.

É mester agora moer o trigo. Há que guardar para os vindouros 
a memória técnica e tecnológica do que tem sido a moagem, do que 
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têm sido a capacidade e o engenho humanos em aproveitar as energias 
naturais e adaptá-las às suas necessidades. Aí estarão um moinho de 
vento e um outro de água que permitem conhecer o espaço intermediário 
entre a mó manual e a revolução introduzida pelo vapor e, depois, pela 
electricidade, nos trabalhos de moagem. Mas também aqui há que educar 
para a saúde e para o bem-estar social já que a qualidade das farinhas e 
a variedade do seu aproveitamento alimentar em muito dependem dos 
processos e das técnicas de moagem. E há que conhecer, porque isso é 
útil, o complicado processo técnico que permite que uma mó friccione a 
outra a um ritmo preciso de modo a obter esta farinha ou aqueloutra que 
terão usos diferenciados.

Não me admira que muitos não saibam hoje o que é a entrosga 
de um moinho ou que não diferenciem os vários sistemas de moagem 
verticais e horizontais em uso nos moinhos movidos a água. O que já me 
causa mais admiração é que já vá havendo crianças que não saibam qual 
é a origem do pão que, afinal, comem todos os dias.

Passemos, então, à panificação. Há, finalmente, que meter as 
mãos na massa. Há que perceber como se doseiam a farinha, a água, o 
sal e os fermentos para que possamos ter um pão saboroso, agradável e 
nutritivo, ou seja, saudável. Há que conhecer as alfaias necessárias, há que 
dar forma ao pão, deixá-lo fermentar o tempo exacto.

Há também que preparar o forno. Conhecer as técnicas e os 
processos bem como as diversas tipologias de fornos, suas vantagens 
e inconvenientes. Determinar a temperatura e os tempos de cozedura 
correctos. Também disso depende a boa qualidade do pão. Também 
isso é necessário aprender. E, depois, saborear o pão. Todos estes saberes 
cumpre ao Museu do Pão conservá-los e transmiti-los. E quando falo 
aqui de saberes, na perspectiva do Museu Vivo, refiro-me evidentemente, 
aos saberes científicos e técnicos que temos de guardar e actualizar 
no Centro de Documentação, mas também aos saberes empíricos, aos 
saberes práticos, aos saberes-fazer que estão associados a todo este 
universo desde o amanho da terra ao momento de desenfornar o pão; 
e refiro-me igualmente a um conjunto de “saberes” que remetem para 
uma instância “mágica” e que desde sempre estão associadas ao trabalho 
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da terra e ao trabalho do pão: os cantares, as rezas, as benzeduras, as 
mezinhas, as superstições, as festividades em torno da terra e do pão que 
o Museu tem também de salvaguardar.

Tarefa do museu, para além de conservar os objectos, é também 
conservar os saberes que lhe estão associados, pô-los em colóquio, 
confrontá-los, disponibilizá-los a quem os quer entender.

Este museu de que estamos a falar já muito pouco tem em comum 
com aquela definição do ICOM que há pouco vos recordei e segundo 
a qual competia ao museu apenas “conservar os vestígios da civilização 
material do homem”. Só fosse só para isso não valia a pena o trabalho da 
Confraria do Pão. Mas a museologia constitui-se no cruzamento da vida 
prática dos museus e de uma reflexão sobre o papel dos museus.
Tinha razão o Professor Stanislas Adotevi ao pronunciar da tribuna da 9a 
Conferência Gerai do ICOM, em 1971, as seguintes palavras:

“O museu continua a ser ainda o lugar de concentração mágica 
das obsessões poeirentas de uma classe que continua a acreditar na 
extensão do seu poder.”1

Pouquíssimo tempo depois, e ainda sob a influência de Georges-
Henri Rivière, o ICOM inciuiu na sua definição que o Museu era “uma 
instituição ao serviço da sociedade”. Este reconhecimento tão simples 
do papel social do museu foi uma verdadeira revolução relativamente à 
museologia convencional.

Desde então, o campo do Museu alargou-se às esferas do natural 
e do social que hoje todos reconhecemos serem indissociáveis. O Museu 
conquistou ou reforçou o carácter interdisciplinar, ao mesmo tempo que 
assumiu modos de expressão e de comunicação renovados.

Os Museus “vivos” puseram então em marcha três novas 
dinâmicas:

- uma dinâmica do objecto;
- uma dinâmica da conservação;

1  Stanislas Adotevi citado em La Muséologie selon Georges-Henri Rivière, 
Paris: Dunod, 1989
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- uma dinâmica da comunicação
que têm vindo a confirmar a proposta, então revolucionária, de Stanislas 
Adotevi. Dizia ele: “Em si o Museu nada quer dizer. É apenas um conceito 
que indica uma acção a cumprir: um conceito prático significando que 
para reecontrar e encontrar a realidade á gual ele faz alusão, é necessário 
investigar, não o homem abstracto, mas o homem real, no conjunto das 
relações sociais e humanas do Homem”.2 Ora entender o museu desta 
forma implica alargar o domínio das colecções museais a tudo o que 
possa ser um testemunho do Homem. Os objectos são apenas signos que só 
representam “manifestações tangíveis, palpáveis e materiais da existência 
espiritual e moral do homem”.3 O Museu é o próprio Homem!

Mas quer isto significar que o Museu Vivo da Confraria do 
Pão não tem objectos? Tem! A dinâmica das colecções é que tem de ser 
diversa daquela que é na museologia convencional. Com efeito, trate-se 
de objectos patrimoniais ou mesmo de obras de arte, a musealização feita 
pelos museus convencionais é, de alguma forma, uma esterilização e uma 
subtracção.

Segundo René Rivard 4, vejamos como se dá esse processo. Em 
primeiro lugar, o objecto é, antes de mais nada, retirado, “subtraído” ao 
seu ambiente natural, ao seu contexto, aos seus utilizadores possíveis, para 
mais tarde ser restituído ao “público”, uma vez terminadas as operações 
museológicas de conservação, de restauro, etc. que são verdadeiramente a 
esterilização, a asseptização do objecto. Depois, há ainda várias maneiras 
de formar colecções museológicas. A colecção sistemática é o modelo 
ancestral das colecções museais. É limitada por escolhas restritivas de 
categoria, de período, de lugar de origem. Uma colecção sistemática é 
sempre “organizada”, analítica, precisa, exaustiva, obsessiva. 
Exemplo: 
 uma colecção de foices ou de charruas (categorização)

 do Alto Alentejo ou do Alandroal (localização)
 do século XIX ou do século XX (periodização)

2  idem, p. 296
3  idem, p. 296
4  René Rivard, Que le musée s’ouvre, Québec : ed. do autor, 1984
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É um belo exemplo das colecções que podemos encontrar em 
qualquer bom museu convencional. Mas o Museu Vivo não a tem, 
nem precisa dela! Pelo contrário, a colecção temática não tem origem 
no desejo obsessivo de coleccionar, mas antes no desejo de comunicar 
o seu saber. Pressupõe, de facto, uma selecção de objectos que podem 
servir para ilustrar, para explicar melhor, para comunicar aqueles saberes, 
aqueles temas que queremos comunicar àqueles que nos visitam.

No caso da colecção temática, a tematização é um pré-requisito 
da recoiha de objectos que não perdem o seu uso, o qual lhes garante a 
conservação.

É que não precisamos de ter 3.000 foices para explicar a quem não 
sabe e quer saber como se fazia a ceifa ou quais as condições materiais e 
humanas em que ela se desenrolava.

Quem aqui esteve por ocasião da última ceifa pôde percebê-lo 
e experimentá-lo. O mesmo se diga do que aconteceu por ocasião da 
sementeira desta seara que aí está à espera de ser pão. Foi ver jovens e 
menos jovens aprendendo com quem detém os saberes a abrir os regos 
na terra e a lançar as sementes.

No caso do museu novo, do Museu Vivo, quem diz tematização, 
diz enquadramento mais ou menos preciso de fenómenos ou de coisas 
difíceis de entender, por vezes díspares e que agrupamos num mesmo 
tema.

Creio que não há melhor tema do que o Pão para se entender 
esta ideia: o pão é o resultado de uma actividade complexa que atravessa 
os trabalhos agrícolas da sementeira à ceifa, e por actividades de 
transformação - a debulha, a moagem, a panificação.

Para ilustrar e melhor fazer compreender este fenómeno 
complexo e díspar, o Museu pode e deve constituir uma colecção temática. 
E pode e deve usá-la quando tal fôr necessário. Por aí passa também a 
dinâmica da conservação.

Ainda segundo Rivard, há ainda uma terceira forma de constituir 
a colecção do Museu: a colecção sistémica. Também ela começa por uma 
tematização. Mas não é, apenas, uma ilustração temática de assuntos 
sociais ou outros. Pretende-se que seja uma representação da dinâmica 
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interna dos ecossistemas naturais e humanos. Uma tal colecção necessita 
para arrancar de uma boa prática de aproximação aos “sistemas” e de uma 
compreensão correcta dos fenómenos que estão presentes no território 
em que estamos a actuar. Trata-se de compreender, transdisciplinarmente 
e segundo metodologias variadas e complementares, a globalidade dos 
fenómenos, e não apenas na sua dinâmica própria, mas igualmente na 
dinâmica que os liga entre si, e que os mantém interligados. É para o Museu 
um método novo que permite reunir e organizar os conhecimentos tendo 
em vista uma maior eficácia na acção. Esta aproximação sistémica do real 
engloba a totalidade dos elementos do sistema estudado, bem como a 
sua interacção e a sua interdependência. É isto que se tem proposto fazer 
a Confraria do Pão. É, afinal, isto que temos estado aqui a fazer nestes 
dias de trabalhos do I Congresso da Cultura Mediterrânica - ajudar a 
constituir a colecção sistémica do “Museu Vivo” que neste caso teve por 
temas a Terra, o Homem, o Pão neste ecossistema que é o Alentejo que 
se enquadra e interage com e num sistema mais vasto que é o mundo 
mediterrânico.

É claro que este é um caminho penoso, é um método difícil, mas 
pleno de potencialidades.

Para finalizar, é preciso dizer que, seja qual fôr o processo que 
usarmos para musealizar objectos, mais importante do que apropriarmo-
nos do conteúdo material do património, dos objectos-testemunhas é 
recolher igualmente o seu conteúdo abstracto para que possamos integrar 
na apresentação dos objectos musealizados “o máximo de humanidade 
possível”. (O museu é o homem, lembram-se?). Só assim permitiremos 
que quem os vê (aos objectos) possa ter todas as possibilidades de entrar 
em contacto com eles e com o mundo que evocam. “E isto é válido para 
todos os objectos seja qual fôr a sua natureza: cultural, natural ou artística. 
Nenhum bem pode ficar isolado e reservado apenas àqueles, privilegiados 
que dispõem de um passaporte de saberes e das sensibilidades necessárias”.5

Aqui chegados, creio que justificámos a resposta que demos à 
pergunta que nos fizeram: A Confraria do Pão (Alentejo) é, está a ser, está 

5  Jean Pierre Laureant, « Des choses ou des gens: la réalité muséale en 
France », in MNES info, Julho 1981, p.l
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a construir, um modelo de museu vivo.
O que é, então, um tal museu?
Deixem-me socorrer-me parafraseando da “definição evolutiva” que deu 
Rivière em Janeiro de 1980:

•  O museu vivo é um instrumento que uma população, uma 
colectividade, uma associação cultural, concebem, constróem 
e gerem em comum: com os especialistas, as facilidades, os 
recursos financeiros e outros a que a associação tem acesso e 
com as aspirações, os saberes, as faculdades de aproximação das 
populações.

• O museu vivo é um espelho em que uma comunidade se olha 
para nele se reconhecer, onde procura a explicação do território 
ao qual está ligada, ao qual estiveram ligadas as gerações que 
a precederam. Mas não é um espelho narcísico. É antes um 
espelho que se estende aos que nos visitam para que melhor 
nos possam compreender e respeitar-nos no nosso trabalho, 
nas nossas tradições, nos nossos comportamentos, nas nossas 
coisas íntimas. O museu vivo é uma expressão do homem e da 
natureza. O homem é aqui interpretado no seu meio natural. 
A natureza é-o no seu estado selvagem (se ainda existir) mas 
também nas transformações que a sociedade tradicional e a 
sociedade industrial lhe introduziram para a adaptar.

• O museu vivo é uma expressão do tempo. Quando recuamos 
à idade geológica, à época do aparecimento do homem, aos 
tempos pré-históricos e históricos que já vivemos, é no nosso 
tempo que vimos fatalmente desembocar. E isto permite-nos 
uma abertura aos tempos de amanhã. O museu não faz a história, 
não decide por ela, mas tem de ter um papel de informação e de 
análise crítica. Tem de propor uma interpretação da passagem 
do tempo no espaço. De espaços privilegiados onde olhar, onde 
parar, por onde caminhar - uma seara, uma eira, um moinho, 
uma azinheira centenária ...

• O museu vivo é um laboratório na medida em que contribui 
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para o estudo histórico e contemporâneo das gentes e do meio 
em que está implantado, cooperando por isso com especialistas 
e organizações exteriores.

• O museu vivo é um conservatório na medida em que contribui 
para a preservação e valorização do património natural e cultural 
do território e da população em que centra a sua actuação.

• Finalmente, o museu vivo é uma escola na medida em que 
associa a comunidade e os visitantes às suas acções de estudo e 
de protecção patrimonial e natural.

Este laboratório, este conservatório, esta escola inspiram-se em 
valores e em princípios comuns. É do sentido mais lato da cultura aquele 
de que nos reclamamos. Trata-se de divulgar e de fazer reconhecer a 
dignidade e as expressões e os saberes de todas as camadas da população.

E a diversidade não tem limites para o Museu Vivo. Por isso, 
queremos conhecer os outros museus, as outras experiências. É tempo 
de criar uma rede de Confrarias e de Museus do Pão que, como vimos, 
já começam a aparecer. E com eles partilhar os nossos saberes, as nossas 
experiências, os nossos problemas e as nossas angústias, as nossas 
expectativas e os nossos desejos.

É tempo de terminar. Vimos com o que fazer um Museu e como 
poderá ser ele. Um museu nunca está acabado, está sempre em devir.

Bem hajam todos os que têm contribuído para a construção do 
Museu Vivo - Confraria do Pão! Bem hajam.
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Intervenções nas Jornadas sobre a Função Social do Museu 
e Atelier Internacional do MINOM 
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XII Jornadas sobre a função social do museu 
- Nazaré 2000

Alfredo Tinoco

  Na planificação que tenho de fazer da minha vida para todos os 
anos, uma das primeiras coisas que aponto na minha agenda é a data das 
Jornadas sobre a Função Social do Museu.
         E já são 12 vezes que vou olhando para a agenda com ansiedade 
para ver chegar o dia do reencontro com tantos e tantos companheiros 
espalhados pelo país.
         Por vezes, e é o caso hoje, além daqueles que reencontro, vejo muitos 
pela primeira vez. Ainda bem! É bom sinal. Por isso, permitam-me que 
recorde aqui quem somos, como nascemos e porquê.
         As mudanças sociais e económicas do pós-guerra e que se acentuaram 
nas décadas de 50 e 60 geraram novas relações de força e novos 
entendimentos políticos. O campo cultural não podia ficar indiferente 
a tais alterações cuja amplitude ultrapassou tudo o que a humanidade 
tinha conhecido nos últimos 10 séculos.
          De facto, vários factores, tais como a revolução tecnológica dos 
anos 50 e 60, a afirmação das identidades nacionais, o alargamento da 
escolaridade a fatias cada vez maiores da população, colocaram algumas 
regiões do nosso mundo na vanguarda das tecnologias de comunicação e 
proporcionaram a emergência de novos movimentos e de redes culturais 
que ultrapassaram fronteiras.
       É neste contexto de mudanças profundas que nasceu o MINOM.
         Encontros informais entre museólogos franceses, entre militantes dos 
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ecomuseus no Québec, animadores dos museus locais que iam surgindo 
em Portugal, entre africanos que viam na museologia uma alavanca para 
o avanço cultural, foram tendo lugar no início dos anos 80.
        Em 1983 por ocasião da XII Conferência do ICOM que teve lugar 
em Lourdes começou a organizar-se um primeiro núcleo de homens e 
mulheres que apostavam na renovação da museologia.
        Gente vinda da Europa da América, da África, que, em muitos casos, 
tinha uma longa experiência de lutas culturais, começava a interrogar-
se sobre a actividade das instituições e das organizações internacionais 
demasiadamente estruturadas e votadas  à  manutenção do “status quo” 
e ao imobilismo.
         Foram esses que em 1984 se reuniram e aprovaram a Declaração 
do Québec, uma tomada de posição colectiva, de museólogos e agentes 
culturais que se reviam e se reivindicavam da Declaração de Santiago 
do Chile de 1972. Como ponto de apoio principal e que afirmavam a 
preponderância da função social e política no seio das actividades 
culturais.
        O Movimento nascia. E requeria às instituições museais e aos 
museólogos que se abrissem às realidades sociais dos nossos dias e que 
tomassem parte activa nos debates e nas lutas das sociedades em que se 
inserem. E que melhor lugar para isso do que o Museu? Já que o MINOM 
define o Museu como o lugar por excelência da COMUNICAÇÃO entre 
pessoas e grupos sociais. 
         Um ano mais tarde, em Novembro de 1985 teve lugar em Lisboa a 
fundação oficial do Movimento Internacional para uma nova museologia 
hoje, Organização afiliada ao ICOM.
         De então para cá não têm faltado as ocasiões de encontro e reflexão: 
em Totten (Noruega) sobre as minorias e o papel da museologia; 
em Aragão (Molinos), na Suécia, no Québec em  92 para discutir  as 
“famílias do espírito”. No México em 96 para uma reflexão profunda  
sobre o Desenvolvimento Sustentado e o papel da museologia nele e, 
finalmente, há poucos meses em Salvador (Brasil) onde, por ocasião do 
10º aniversário da Declaração dos Direitos da Criança, nos debruçámos 
sobre as responsabilidades do museu perante a infância e a juventude.
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         Dentro deste movimento internacional é justo salientar o papel 
activíssimo que tem cabido ao agrupamento português.
         Muito do prestígio, do reconhecimento que o MINOM tem colhido; 
muita dinâmica que o movimento tem conhecido; muitas das causas em 
que se tem empenhado com sucesso, tem ficado a dever-se à militância 
de muitos de nós.
         E creio que a este prestígio internacional não é alheia a realização, 
ano após ano, destas Jornadas sobre a Função Social do Museu. Podeis 
estar certos de que, neste momento, muitos companheiros, no Canadá e 
na América do Norte, no Brasil e no México, aqui ao lado em Espanha e 
por essa Europa fora, e em vários pontos de África esperam ansiosos que 
lhes comunique que as Jornadas foram um sucesso e esperam ansiosos 
que lhes enviemos as conclusões.
         É que estas Jornadas, constituem já para muitos, por esse mundo 
fora, um modelo. O Tema que escolhemos para este ano não é a primeira 
vez que o abordamos. Mas vale a pena discuti-lo de novo já que a 
comunidade internacional lhe confere a máxima importância. Hoje é 
unanimemente reconhecido que o “turismo é um facto social, humano, 
económico e cultural irreversível que vai exercer no meio ambiente do 
homem em geral e nos sítios e monumentos em particular uma influência 
significativa. Para se manter a níveis suportáveis essa influência deve ser 
cuidadosamente estudada e ser objecto a todos os níveis duma política 
concertada e efectiva”.

Isto era o que nos aconselhava o ICOM em 1976. É isso que 
continuamos a fazer. Que estamos a fazer aqui durante estes três dias. 
Porque sabemos que o Turismo Cultural tem de ser um elemento 
positivo da solução global que se exige para a resolução do problema do 
património e do desenvolvimento das comunidades.
         Não queria terminar sem agradecer muito àqueles que nos apoiaram 
nestas Jornadas. E desejo a todos em nome do C. A. do MINOM, três dias 
de trabalho profícuo e de excelente convívio.

Alfredo Tinoco
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XIII Jornadas sobre a função social do museu 
- Alcoutim 2001

Alfredo Tinoco

Chegados ao fim de mais umas Jornadas Sobre a Função Social 
do Museu, as XIII, creio que é pertinente fazermos alguma reflexão 
sobre o que aqui vivemos, aquilo que vimos e discutimos, o muito que 
partilhámos.

Como sempre tem acontecido aqui estiveram uma vez mais em 
discussão os conceitos e as práticas da Museologia. E desta vez valeu 
a pena. Valeu a pena o confronto de ideias e valeu a pena a análise 
das experiências museológicas que visitámos nas aldeias serranas de 
Alcoutim e Tavira, e na sede do Concelho que nos acolheu.

Recuemos então um pouco para recordar algumas ideias que, 
não sendo já propriamente novas, mantém ainda a actualidade e que 
creio que é oportuno recordar para enquadrar a experiência que aqui 
vivemos.

O mundo cultural e, particularmente, o universo museológico foi 
abalado nos anos 60/70 do nosso século por uma crise generalizada. Tal 
crise conduziu a uma contestação das instituições e provocou rupturas 
profundas no meio museal. Dela resultaram um novo e alargado conceito 
de património cultural e uma maneira diversa de olhar o mundo dos 
museus, na verdade um olhar dúplice, conforme a adopção das soluções 
para vencer tal crise:
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Um olhar que privilegiava a “renovação” do Museu;
Um outro centrado no aparecimento de novos museus capazes de 
responder com maior eficácia aos problemas do mundo actual.

Uma reflexão aprofundada e beneficiando da variados 
contributos teóricos, bem como de experiências entretanto realizadas 
tanto na Europa como nas Américas, permitiram chegar ao conceito de 
MUSEU ABERTO, por contraponto ao do museu tradicional que seria 
“fechado”, centrado em si próprio e não no território ou na comunidade 
que o acolhe.

Passámos então a entender o museu como uma instituição ao 
serviço da comunidade e vocacionada para o desenvolvimento. E quando 
falamos em desenvolvimento queremos dizer desenvolvimento integrado, 
que congrega em si o crescimento cultural e educativo, o crescimento do 
bem estar social e pessoal, a promoção da dignidade social, económica 
e política, a assunção plena da identidade pessoal e social e não apenas 
o crescimento económico, que, também ele, no entanto, há-de ser uma 
componente do desenvolvimento.

Já no final dos anos 60 e depois nos anos 70 começaram a aparecer 
várias instituições museais que configuram a noção de um museu aberto. 
Reconheça-se de passagem, a acção teórica e a prática de Georges –Henri 
Rivière e de Hugues de Varinne-Bohan e o contributo valiosíssimo que 
deu René Rivard algum tempo antes do 1º Atelier Internacional que 
precedeu a fundação do MINOM.1

Essas “aberturas” fizeram-se sentir a vários níveis. Desde 
logo foi possível apercebermo-nos de uma abertura arquitectónica, 
que, eliminando barreiras, permitiu a todos o livre acesso ao museu, 
ao mesmo tempo que uma nova concepção espacial – nos espaços de 
exposição, de investigação, de reserva, bem como na criação de novos 
espaços destinados aos públicos – permitia a todos uma nova relação 
com o Museu, os objectos, os serviços.
  

1  Rivard, René, Que le musée s’ouvre, ed. autor, Montréal, 1984
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 Mas o Museu percebeu que era urgente uma nova abertura e 
muito importante: à interdisciplinaridade. Tal passo permitiu reformular 
as concepções teóricas e os métodos de trabalho museal. Não estamos 
a  referir-nos às práticas pluridisciplinares ou transdisciplinares já em 
uso na perspectiva sistemática que a “renovação” de alguns museus 
tinha imposto. Tratou-se, com efeito, de algo novo: a prática de uma 
interdisciplinaridade sistémica que implica na teoria e na prática dos 
museus, muito mais do que uma atenção ao passado, uma grande 
abertura ao presente, uma abertura às novas tecnologias da comunicação 
e, até, uma abertura de sentido prospectivo.Já a declaração de Santiago 
apontava esta perspectiva.

As incidências na vida dos museus desta abertura interdisciplinar 
fizeram-se sentir de igual modo na vida interna, no plano organizacional. 
De facto, no novo museu, no Museu Aberto, as tarefas, em todas as 
instâncias, desde a concepção à planificação, à comunicação e, mesmo, 
à gestão do museu, implicam, obviamente, a presença de especialistas 
(museólogos, gestores...); de portadores de saberes científicos 
(historiadores, geógrafos, engenheiros, antropólogos, sociólogos...) mas 
igualmente dos portadores dos saberes empíricos, e, ainda, daqueles que 
não tendo estado directamente implicados no processo museológico de 
algum modo se sentem identificados com o projecto, já porque partilham 
parte da memória comum, já porque estão animados do espírito de 
participação social e de mentalidade associativa e querem exercer essa 
participação colaborando na vida do museu a vários níveis.  

Uma equipa vasta e interdisciplinar como é a que acabámos de 
descrever desenvolve o seu trabalho e vai crescendo no respeito mútuo 
dos saberes que se enriquecem, no espírito de cooperação e entreajuda 
e, colectivamente, é capaz de encontrar e pôr em prática soluções para 
os vários problemas que se confrontam na vida museal: de investigação, 
de reconstituição do passado, dos saberes técnicos, dos saberes-fazer 
e, também, para os problemas da comunicação museal – a exposição. 
Cumpre que esta seja clara, adequada e eficaz e consubstancie no seu 
resultado um enriquecimento e um reforço identitário para aqueles 
que participaram no processo. Do mesmo modo há-de a exposição 
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transmitir claramente as mensagens de que é portadora de tal forma que 
seja igualmente enriquecedora para os vários públicos que dela usufruem 
como produto.

Verificou-se ainda uma terceira “abertura” dos novos museus, 
centrada na abertura ao público e na abertura à sociedade. Não se trata 
apenas de uma abertura à população residente na área de influência 
directa do museu e que nela se sente implicada, mas a um público mais 
vasto que, vindo de fora, seja atingido por este espírito de abertura (não é 
por acaso que aquilo a que se convencionou chamar nas últimas décadas 
de “Turismo Cultural” é coincidente com este movimento de uma 
museologia de tipo novo, articulando-se em rede e que privilegia locais e 
percursos de forte sentido cultural a vários níveis).

Mas é, sobretudo, necessário que o museu esteja impregnado 
da população que serve. Bem como é necessário que, dialecticamente, 
a população se sinta impregnada do museu, quer se trate de assíduos 
frequentadores do museu ou de ocasionais usufrutuários dele. Se esta 
“abertura” fôr uma prática corrente e coerente a acção do museu e os 
efeitos dela hão-de impregnar a população.

Com toda a naturalidade esta “abertura” terá de ser feita nos 
dois sentidos, cabendo aqui as discussões interdisciplinares entre os 
portadores dos saberes científicos e os portadores dos saberes empíricos 
que hão-de contribuir para o mútuo enriquecimento dos que nela 
participam e, sobretudo, para o recíproco desenvolvimento da população 
e da instituição museal.

Em síntese, pode dizer-se que as “aberturas” e a acção 
desenvolvidas pelo museu de tipo novo, conduzem a instituição museal a 
uma inserção total e sem preconceitos (quer sejam de ordem técnica ou 
científica, quer sejam de ordem social) no tecido social da região em que 
está implantado.

É legítimo concluir que os contextos, as metodologias e os 
instrumentos de trabalho do museu aberto, como o temos vindo a 
definir, são, portanto, claramente distintos dos do museu “fechado” ou 
da representação tradicional da instituição museal que é ainda comum 
em muitos meios.
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A Função Social e as Dinâmicas dos Museus

O museu aberto opera com conceitos como os de Território, 
População, Comunidade, e o seu trabalho incide não apenas sobre uma 
colecção (objectos) mas sobre um Património que tem na memória 
colectiva e nos vários saberes a mola real da sua construção e do seu 
aproveitamento para fins de desenvolvimento integral. Daqui decorre 
que esse trabalho seja atravessado por várias dinâmicas que se articulam 
entre si.

Antes de mais a DINÂMICA DO OBJECTO (uma colecção 
sistémica). Muito diferentemente do que sucede nos museus “fechados”, 
a colecção sistémica não é uma colecção sistemática, mas é, ou pode 
ser, uma colecção TEMÁTICA. Isto implica que esta colecção não teve 
origem no desejo obsessivo de constituir uma colecção, mas antes no 
desejo de comunicar.

Para o museu não se trata apenas de se apropriar dos objectos 
materiais mas, e sobretudo, o museu deve recolher exaustivamente o seu 
conteúdo abstracto, o que permitirá que a apresentação dos objectos se 
torne o mais humanizada possível, permitindo assim a quem os vê, todas 
as possibilidades de entrar em interacção com eles e com a diversidade 
dos seus “conteúdos”. Esta atitude virá certamente permitir novas 
interrogações, novas discussões e novas soluções.

Se o museu recolhe e guarda objectos é também função sua 
conservá-los de modo a assegurar a sua transmissão às gerações do futuro 
em boas condições. Quer isto dizer que é necessário elaborar também 
uma DINÂMICA DE CONSERVAÇÃO. Tal dinâmica integra uma 
definição de conservação e uma definição do património a conservar. 

Como consequência, no espírito que defendemos, há que definir 
e pôr em prática uma política de conservação comunitária que tenha 
em conta a pluralidade dos saberes e que permita aos vários públicos 
interessados dispor, nas melhores condições de conservação e informação, 
dos objectos que o museu abriga e daqueles que, não fazendo parte da 

Alfredo Tinoco
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colecção do museu em sentido restrito, o museu conhece, sabe onde se 
encontra e para cuja conservação contribui.

Finalmente, a acção do museu de tipo novo passa ainda por 
uma DINÂMICA DA EXPRESSÃO que não se limita nem se esgota na 
exposição.

Expressão museológica implica, antes de mais, uma completa 
“iluminação” do objecto, o mesmo é dizer que requer uma investigação 
rigorosa, exaustiva e plural, assente como atrás expressámos, na 
interdisciplinaridade; implica ainda a existência, o (re) conhecimento e a 
colaboração dos Centros de Memória; implica, finalmente, a pesquisa e 
a prática de uma museografia inteiramente nova. Esta novidade não vai 
no sentido da existência de qualquer novo-riquismo tecnológico, nem na 
criação de realidades virtuais (trata-se aqui da realidade real) que afastam 
o visitante do objecto, ao interpor entre ambos um intermediário, mas na 
adequação aos fins que tal museografia se propõe e que legitimam assim 
a apropriação dos meios mais adequados que lhe permitam comunicar 
melhor e com maior intencionalidade com o(s) público(s).

Cremos que criação de um museu de tipo novo, - um museu 
aberto – e a sua progressiva implantação no território contribuirão 
decisivamente para a cooperação e o desenvolvimento comunitário e, 
consequentemente, tornar-se-ão factores essenciais no (r)estabelecimento 
da coesão social e do desenvolvimento integral.

Se o complexo museológico se for instituindo gradualmente 
enquanto um parceiro activo e indispensável da vida cultural, social e 
económica da comunidade necessariamente virá desempenhar um papel 
relevante na protecção do património cultural e ambiental; na educação 
da população à qual está ligado; no turismo cultural ou de simples lazer; 
no avanço da investigação científica e no questionamento e contribuição 
para a resolução das questões sociais.

Quando ao museu couber esse papel é lícito que tenha o direito, 
de parceria com outras instituições, de participar  -  com os seus recursos 
patrimoniais e com os seus saberes específicos  -  na vida da região; de 
contribuir para o planeamento e ordenamento do território; de apoiar 
a criação, a revitalização e o desenvolvimento de pequenas unidades 
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industriais, artesanais, de comércio e serviços; sendo o próprio Museu 
um serviço, um criador de serviços e um prestador de serviços.

Tudo isto foi o que aqui vivemos nestes três dias.
Afinal, como há pouco afirmei, estas ideias já não são novas mas 

ainda são actuais. Estas ideias e as práticas que lhes estiveram e estão 
associadas é que levaram há dezassete anos à criação do Movimento 
Internacional para uma Nova Museologia, o MINOM.

Com que esforço temos trabalhado ao longo destas quase 
duas décadas de inovação museal, já que como sempre que se operam 
rupturas, ninguém recebe os inovadores de braços abertos. Mas também 
com que alegria vamos verificando que a acção começa a dar frutos um 
pouco por todo o lado. Foi o que aqui verificámos durante estes três dias 
das XIII JORNADAS SOBRE A FUNÇÃO SOCIAL DO MUSEU,  que 
persistentemente vimos mantendo desde 1988. 

Pessoalmente saio daqui cheio de satisfação, já pela reflexão 
aprofundada de que fomos capazes e que está consubstanciada nas 
conclusões que aprovámos; já pelo enriquecimento que adquiri no 
contacto com o território e as comunidades que nos acolheram; já pelo 
bom caminho que levam os vários projectos museológicos que tivemos 
oportunidade de visitar, de estudar, de questionar e que, certamente, vão 
continuar a ser por todos nós objecto de reflexão.

Creio que é também neste sentido que Filipe Lacouture nos dizia 
em Aragão no III Atelier Internacional do MINOM, que o museu só tem 
sentido se “for um acto pedagógico para o desenvolvimento”.

Não foi isso que experimentámos aqui durante estes três dias?
  Com certeza que foi! 

Alfredo Tinoco
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XIV Jornadas sobre a função social do museu 
- Ourém 2002

Alfredo Tinoco

(discurso de abertura das XIV Jornadas proferido por Alfredo Tinoco, 
Presidente do C. A.  MINOM)

Há já quinze anos que iniciámos estas Jornadas Sobre a Função 
Social do Museu. 

É muito tempo.
Um levantamento sumário, que seria fastidioso estar agora a 

enumerar, revelaria que por aqui passaram quase todos os grandes temas 
e os problemas que estão em debate na museologia portuguesa e na 
internacional.

Desta vez cabe-nos a tarefa de contribuir para a reflexão sobre 
os museus locais e os espaços naturais sob o lema de Patrimónios e 
Identidades. Creio que esta aliança não é ocasional, antes, é cheia de 
sentido. Trata-se de pensar o espaço e o tempo natural e humano.

Cada vez mais é mister harmonizar a História Natural e a História 
Humana, integrar as coisas do Homem e as coisas da Natureza.

Por outro lado, esta tem sido uma preocupação central da 
museologia de cariz novo que defendemos.

Desde o final dos anos 40 que Georges Henri Rivière se preocupou 
com estes problemas e que lhes foi encontrando soluções práticas até se 
chegar no final dos anos 60 ao conceito de Ecomuseu.
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Do mesmo modo um dos textos matriciais da Nova Museologia 
– a Declaração de Santiago, refere explicitamente esta problemática de 
afastamento do Homem e da Natureza e aponta para ela soluções.

Cumpre-nos, pois, debruçarmo-nos sobre a nossa realidade, 
sobre as nossas especificidades culturais e contribuir para este debate.

Sabemos hoje os parâmetros em que nos movemos: em primeiro 
lugar o da abertura à interdisciplinaridade e nada melhor do que este 
palco humano e natural em que nos encontramos para praticar o diálogo 
interdisciplinar com que todos ficamos a ganhar; depois, a consciência 
da territorialidade do Museu e, finalmente, a participação das populações 
num sistema museográfico integrado em que os saberes e as expressões 
circulem livremente. Este museu novo é, afinal, um apelo à libertação 
do mundo fechado do museu convencional mas igualmente um apelo 
à libertação do mundo globalizado de sentido único em que a nossa 
cultura e as nossas especificidades locais não têm lugar.

Conhecemos também os vectores fundamentais da nossa acção. 
O Museu Novo trabalha com a memória colectiva que é uma história 
ainda quente mas que diz respeito à população que nela está implicada. 
Trabalha igualmente com os patrimónios que a população cria ou de que 
usufrui e com os saberes de que é portadora.

Pouco depois da Mesa Redonda de Santiago, Rivière dizia 
que “doravante, o museu tem de inverter o seu vector temporal, cujo 
ponto de partida se situa num qualquer momento do passado, mas 
cuja extremidade, como a ponta de uma flecha, chega ao presente e o 
ultrapassa mesmo, para atingir o futuro”.1

Uma palavra final sobre os suportes deste movimento dos 
museus, porque é de um movimento que se trata, ou seja de acção + as 
colectividades + desejo de mudança.

Acção de colectividades para a mudança.
Um movimento destes tem de ter suportes em si próprio, nas 

próprias colectividades, na vida associativa.
Mas merece o apoio dos organismos estatais, do Governo e das 

1  Georges Henri Rivière, Muséologie Générale Contemporaine. Leçon 1. 
1974. In “La Muséologie selon Georges Henri Rivière”, Paris, 1989.
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instituições especializadas. E mereceu, e tem tido, o apoio das autarquias 
que emanam das comunidades e existem para as servirem. E aqui dou os 
meus parabéns às autarquias que por esse país fora têm apoiado, porque 
lhe reconhecem o mérito e a utilidade, as Jornadas Sobre a Função Social 
do Museu ao longo destes quinze anos. Hoje, especialmente cumpre 
agradecer à Câmara Municipal de Vila Nova de Ourém o trabalho que 
desenvolveu para que pudéssemos estar aqui a reflectir sobre o tempo e o 
espaço do Homem e da Natureza. 

BEM HAJAM!

Não queria terminar sem vos dar uma notícia e fazer um apelo:
Tudo se encaminha para que no próximo ano o Atelier do 

Movimento Internacional para uma Nova Museologia tenha lugar em 
Portugal conjuntamente com XV Jornadas Sobre a Função Social do 
Museu. 

Apelo a todos para que nos organizemos de modo a receber da 
melhor maneira os nossos companheiros de todo o mundo.

Apelo à Secção Portuguesa do MINOM que continue a honrar 
como sempre tem feito, os valores estatutários da solidariedade e da 
cooperação internacionais de modo a que IX Atelier Internacional de 
Nova Museologia seja um sucesso.

Alfredo Tinoco
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XVI Jornadas sobre a função social do museu 
Montalegre 2005

Alfredo Tinoco

         Estamos prestes a encerrar as XVI Jornadas Sobre a Função Social 
do Museu.
         Desde 1988, ano em que reunimos as Ias. Jornadas na Quinta da 
Subserra em Vila Franca de Xira, que nos temos encontrado anualmente. 
Esta “longevidade” no âmbito das instituições museológicas portuguesas 
é já por si motivo de celebração. Sobretudo se observarmos que alguns de 
nós temos estado presentes desde as primeiras Jornadas.
         Mas temos este ano, outra efeméride a celebrar: os 20 anos do 
MINOM. De facto, foi em Lisboa em Novembro de 1985 (se não erro, 
no dia 5 desse mês) que a Assembleia Constitutiva aprovou os estatutos 
do Movimento Internacional para uma Nova Museologia. Nessa ocasião, 
foram divulgados entre nós e, pela primeira vez amplamente discutidos, 
textos que nos habituámos a considerar como textos fundacionais do 
Movimento. Refiro-me à Declaração de Santiago do Chile, à Declaração 
de Oaxtepec, à definição, então muito recente, de G. H. Rivière, de 
Ecomuseu.
         Ouvimos, quase alumbrados – falo por mim – companheiros que nos 
traziam não só ideias novas, mas mundos novos e possíveis: Marc Maure 
que tão bem sabia explicar as entidades conceptuais com que trabalhava 
o Novo Museu – a comunidade, o território, os patrimónios; o Felipe 
Lacouture que nos falava da Museologia Nova como “um acto pedagógico 
para o desenvolvimento”; a Marie-Odile de Bary que proclamava o Museu 
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como território para a experimentação social; o René Rivard, que criava 
museus nas “sete partidas do mundo”, transformando-os em “consciência 
crítica” das sociedades em que esta vam implantados e insistia nos “novos 
recursos” da museologia, na necessidade de fazer parceiros e estabelecer 
redes (coisas completamente novas para nós à época) na urgência de 
pôr os museus a trabalhar de par com outras instâncias para a mudança 
social e política, para a “libertação” – sem adjectivos. Estas palavras, 
estas ideias, estes conceitos, foram as mesmas que aqui ouvimos nestes 
três dias. Naturalmente iluminadas pela nossa prática de 20 anos, pelas 
nossas trocas de experiências, que para isso também servem as jornadas, 
pela nossa reflexão constantemente actualizada a que nos obriga o 
aparecimento de novos problemas.
         Afinal, o que temos discutido ao longo destes 20 anos? Eu acho que, 
felizmente, discutimos sempre o mesmo - O Novo Museu. E o papel que 
cabe na transformação das sociedades a este Museu de Tipo Novo. E isto 
é sabido: o mundo é sempre o mesmo, mas continuamente se transforma 
“tomando sempre novas qualidades”, pois que aquilo que nele é sempre 
permanente é a “mudança” como tão bem sintetizou o nosso poeta.
         Na museologia acontece-nos de igual modo porque os problemas 
nunca acabam e constantemente se renovam. É por isso que todos 
sabemos que o Museu nunca está acabado. O museu e a museologia são 
áreas do pensamento e da aplicação prática que estão sempre  em devir.
         São também estes 20 anos de “permanências renovadas e renovadoras” 
que aqui celebramos. Já temos algo de que nos lembrar e que nos liga ao 
nosso próprio passado. Talvez devêssemos reabilitar uma palavra que nós 
próprios ajudámos a pôr em desuso e a enterrar. A palavra “monumento”. 
De facto, o verbo latino “monere” exprime aquilo que lembra, aquilo que  
liga ao passado, aquilo de que, afinal, precisam todas as sociedades para 
construir o presente e ter confiança e segurança no futuro.1

         A tudo isto que nos liga aos antepassados passámos, afinal, a chamar 
“patrimonio”. Esta foi, talvez, a metáfora que mais vezes aqui foi proferida 
nestes dias. Na verdade, só por metáfora podemos chamar “patrimonio” 

1  Ver ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Património – Riegle hoje, in Revista 
da Faculdade de Letras,ii série. Vol. X, Porto, 1993
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a um conjunto vastíssimo de bens culturais de todas as naturezas e que 
não cessa de ser aumentado.
        É então com esta “matéria prima” que trabalham os museus. Com o 
património e as memórias. Razão mais do que suficiente para centrarmos 
a nossa reflexão sobre a noção de património  que aqui foi uma vez mais 
glosada em diferentes perspectivas. Começo pela mais problemática 
e que todos conhecemos. A tendência cada vez mais acentuada das 
sociedades globalizadas para encarar o museu como um mercado e logo 
o(s) património(s) como uma mercadoria que é preciso rendibilizar. Não 
é decididamente essa a nossa posição teórica e operativa. Nem é esse o 
nosso posicionamento ético perante o património. Encaramo-lo, antes, 
como um vestígio do passado, aquilo que nos liga a esse passado e que 
desempenha a função de mediador entre nós e os antepassados, entre 
nós e os vindouros, entre nós e os outros nossos contemporâneos. Tal 
posição, que é a nossa, implica vários planos de abordagem e vários 
campos de actuação de que já nos ocuparemos por serem funções e 
responsabilidade do Museu de Tipo Novo.
         A diversidade, a complexidade e a extensão do conceito de 
património com que trabalhamos há muito, levou a uma preocupação 
acrescida nos últimos anos por parte dos organismos internacionais e 
também da generalidade dos museus, com o património imaterial. Tal 
preocupação foi também aqui trazida à colação e muito a propósito. 
Hajam em vista o território, as especificidades comunitárias, as tradições 
com que trabalha o Museu do Barroso que nos acolheu. Este património 
implica, também ele, novos problemas teóricos, metodológicos e éticos, 
que precisamos de definir para nos pormos ao trabalho enquanto ainda 
é tempo. É esse património intangível que permite entender na sua 
extensão os patrimónios materiais no seu contexto. É ele que permite 
interpretar o espaço em que nos situamos e que, por sua vez, foi por esse 
espaço estruturado.
         Posto isto, e sabendo que a noção de património com que hoje 
trabalhamos é uma noção formada por camadas sobrepostas2 desde a 

2 Ver a respeito da formação do conceito de património BABELON e 
CHASTEL, La Notion de Patrimoine, Liana – Levi, Paris, 1994 
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mais alta antiguidade e que comporta vertentes religiosas, monárquicas, 
familiares, sociais, nacionais, e áreas de trabalho administrativas e 
científicas, centremo-nos numa noção operativa que nos permita 
enquadrar o nosso labor quotidiano nos museus. Chamamos património 
a um conjunto de bens naturais, de vestígios físicos (móveis e imóveis) e 
imateriais que herdámos do passado, e que queremos que permaneçam 
no tecido cultural da nossa sociedade.

Para tanto estabelecemos três planos de abordagem (e é este o 
trabalho dos museus):

 Em primeiro lugar o Campo de Salvaguarda, com as acções de 
identificação e estudo, inventariação, de valorização, de conservação, de 
reutilização, ou até de destruição, quando depois do registo e do estudo 
se verifica que, por qualquer razão, não nos fazem falta.
 Em segundo lugar o Campo de Estudo e de Investigação.É este 
o plano capaz de transformar os vestígios patrimoniais em matéria de 
conhecimento pela intervenção do nosso arsenal teórico, dos conceitos, 
da formulação das hipóteses de trabalho, de metodologia apropriada…
Trata-se então de explicar, de interpretar e de conhecer e tornar 
conhecida uma determinada realidade histórica através do estudo 
objectivo dos vestígios físicos e imateriais. E bem sabemos como esta 
problemática é variada, é complexa e, por isso, implica o trabalho em 
equipa e o exercício da pluridisciplinaridade e da transdisciplinaridade.
 Finalmente, o terceiro campo de actuação, o Campo de 
Divulgação. Trata-se de transmitir os resultados do nosso trabalho:

a)  na área do conhecimento para
- modificar as ideias correntes em relação ao património, à 

história, à cultura       
   e à nossa relação com elas;
- para permitir ampliar o acesso à cultura ( à fruição e à 

criação culturais );
- para estabelecer relações entre história, cultura, ciência…
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Mas também na
b) área da comunicação

- pelos meios gráficos tradicionais;
- pelos meios audio visuais;
- pela boa e eficaz organização das visitas guiadas;
- pela edição de catálogos das exposições;
- pela exposição, usando uma linguagem apropriada e eficaz.

        
Estabelecido assim, o conceito operativo de Património, queria 

chamar a atenção para três ideias:

1 .  o Património Cultural não se interessa apenas pelos vestígios mortos 
do passado mas identifica e valoriza igualmente os vestígios vivos, 
isto é, aqueles bens culturais nossos contemporâneos que, tal como 
os outros, nos garantem a  qualidade de vida que é uma das funções 
do património;

2  . a salvaguarda dos vestígios materiais e imateriais só tem sentido 
se forem olhados, integrados, compreendidos e explicados na 
sua relação com a sociedade histórica que os produziu, utilizou e 
consumiu;

3  . a difusão dos bens culturais tem de fazer-se no respeito e na 
manutenção da integridade e autenticidade desses bens assegurando 
a sua conservação. Caso contrário estamos a contribuir para a tal 
mercantilização do património. E isso já recusámos.

  Centremo-nos então no museu. Estas Jornadas decorreram sob 
a epígrafe   “Ecomuseologia - Identidade e Desenvolvimento”. Repararam 
como o conceito de   “Desenvolvimento” já não precisa de adjectivação? 
Sinal de que as nossas reflexões de há anos para cá vão dando os seus 
frutos. Já sabemos bem qual é o desenvolvimento que queremos, que 
não é apenas o crescimento económico, que passa pelo museu/mercado 
como aqui foi definido pelo professor Xerardo Pereiro3 
         O Museu que hoje reivindicamos é próximo daquele que o professor 

3  Ver a comunicação de PEREIRO, Xerardo Globalização e Museus: 
Relações Transfronteiriças apresentada nestas Jornadas.

Alfredo Tinoco



Cadernos de Sociomuseologia Volume VII168    

Xerardo definiu como o Museu Glocal. Neste museu de tipo novo o que 
é específico não é o nós a   (identidade). Isso foi o ponto de partida. O 
que lhe é específico é a relação nós – outros. É usar o “espelho” de que 
falou Rivière a propósito do Ecomuseu para nos revermos e estendê-lo ao 
outro para nos conhecer. E é usar o espelho do outro. Então sim o museu 
será um   “mecanismo de contrabando intercultural”. Então, sim: o museu 
da comunidade local que fala do homem todo criticamente, como há 
vinte anos propunha René-Rivard4 e como o definiram em 1991 as nossas 
IVas Jornadas que tiveram lugar no M. N. H. Natural. A declaração que 
saiu dessas Jornadas e foi publicada no Boletim, traz-se aqui à lembrança 
por ser ainda actual e estarmos em tempo de celebração. Este museu em 
que trabalhamos e sobre o qual reflectimos, cumpre então na sociedade 
contemporânea um duplo objectivo:
         - por um lado recolhe, estuda e preserva em condições optimizadas 
um património cultural e trata de assegurar a sua transmissão aos outros 
e às gerações futuras;
        - por outro lado acentua a sua missão educativa que se dirige a 
um público amplo e de interesses muito variados a quem se oferece a 
possibilidade de desfrutar do Património Cultural. 
         Foi assim que passámos do conceito de Museu Convencional que 
promovia a sacralização do património cultural a um Museu entendido 
como o lugar em que a presença dos objectos não leva apenas ao deleite 
e à contemplação, mas onde se promove uma relação entre património e 
público num contexto social e cultural intencionalmente determinado. É 
por isso que tanto valorizámos o papel científico, cultural e educativo do 
património e dos museus.
         De facto, as instâncias internacionais definem hoje o Museu como 
um agente educativo e cultural que se inscreve na linha da educação 
permanente e da educação para todos. Mesmo que a acção do Museu se 
desenvolva na área da educação não convencional, ele deve constituir-
se como uma unidade de aprendizagem exemplar, eficazmente 
complementar do ensino formal e, sobretudo, como o espaço em que a 
experimentação e o prazer da descoberta têm lugar obrigatório.

4  RIVARD, René – Que le Musée s’ouvre, Québec, 1984
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        Este instrumento de que um poder e uma comunidade se servem 
para afirmar e reforçar a sua matriz identitária (o espelho) tem de servir 
igualmente para alterar as condições de vida, melhorar os níveis de 
bem-estar, conquistar índices de qualidade de vida compatíveis com o 
desenvolvimento equilibrado e sustentável5.
         É esse o papel social que cabe à museologia contemporânea. E é 
esse o papel que nos cabe a nós utilizar esse instrumento para mudar o 
mundo.

5  Sobre o conceito de Ecomuseu cf. RIVIÈRE, G. H. LA MUSÉOLOGIE 
SELON, Donod, Paris, 1989 e, sobretudo, JOUBERT, Alain « L’ Écomusée: 
definition et missions à travers l’ exemple de la Basse-Seine » in CROGIEZ, 
Sylvie e FLAMBARD-HÉRICHER, Anne-Marie., in Conservation et mise en 
valeur du patrimoine culturel. Pp. 13-21, Pub. Université de Rouen, 1999.

Alfredo Tinoco
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XVII Jornadas sobre a função social do museu.
S. Brás de Alportel - 2006 

Alfredo Tinoco

A palavra que mais vezes ouvi durante estes três dias que duraram 
as nossas XVII Jornadas sobre a Função Social do Museu foi a palavra 
UTOPIA. Ainda bem! Tenho para mim que é isso mesmo o que é próprio 
da Museologia. UTOPIA, o UTOPOS, o não lugar, o lugar que ainda não 
existe é o específico do nosso trabalho de museólogos.

O nosso trabalho é exactamente caminhar por esse lugar que 
não sabemos onde fica. Por caminhos que não conhecemos: ora a 
estrada larga, ora o caminho pedregoso, empinado ou vertiginosamente 
descendente (como  a calçadinha de S. Brás); muitas vezes nos perdemos e 
foi necessário voltar atrás e recomeçar. Algumas vezes o desânimo tomou 
conta dos caminhantes mas logo outros se nos juntaram e trouxeram 
ânimo novo e continuámos estrada fora. E cá vamos. Descobrindo o 
caminho para o lugar que “ainda não existe”.

Ocorre-me aqui Antonio Machado: 
“Caminante no hay camino
Se hace camino al andar”.              
E cá vamos perseguindo a UTOPIA.
A utopia é o lugar em que a humanidade atingiu a felicidade 

plena pela satisfação em condições de dignidade das instâncias sociais, 
económicas, políticas e culturais. Aí é que é o fim do nosso caminho! Nesse 
dia já não precisaremos de Museus. Nem dos outros instrumentos sociais 
que concorrem para a realização plena do Homem pluridimensional. Até 
lá vamos caminhando!
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Sabemos todos que já percorremos um longo troço do nosso 
caminho.

O “Museu de Tipo Novo” que queremos instaurar é um Museu 
que sabe que tem um papel importantíssimo na nossa sociedade em 
mudança: o de contribuir decisivamente para a educação, em sentido lato, 
da comunidade. As mudanças da própria sociedade têm sido um desafio 
para a Museologia de há umas décadas até aos nossos dias. Incorporámos 
no Museu o trabalho interdisciplinar e o trabalho em equipa. Trouxémos 
para dentro do Museu os métodos de análise das ciências sociais e das 
ciências exactas; promovemos a participação social. Tudo isto é que 
transformou o Museu de tipo novo num instrumento de mudança e ao 
serviço da sociedade.

Conhecemos rupturas. Experimentámos novos caminhos. 
Mudámos de mentalidade. E ajudámos a mudar mentalidades.

Foi este caminho que aqui  continuámos a percorrer em S. Brás 
de Alportel. Tratou-se para nós, como todos os anos, há quase 20 anos, 
de acertar o passo. Porque novos problemas se nos põem. O normal da 
Museologia é a mudança, é o aparecimento de novos problemas. É para 
isso que nos reunimos todos os anos.

Desta vez preocupámo-nos com os saberes/as comunidades. 
Nós bem sabemos que o Museu colecciona. Mas não tem nenhum 
desejo obsessivo de coleccionar. Grande parte das colecções do Museu, 
aquela parte que ilumina os objectos através dos quais comunicamos, 
é constituída por saberes. O Museu comunica saberes. Não comunica 
características dos objectos – nem dimensões, volumes, cores, épocas, 
escolas… Comunica saberes – relações de significação.

Estamos longe do Museu/Templo como o definiu Duncan 
Cameron que este ano nos deixou. Estamos a instalar o Museu Fórum 
que se constrói na pluralidade dos saberes: técnicas, científicas e também 
empíricas. E é no Forum que esses saberes dialogam, se misturam, se 
completam e se transcendem. O Museu/Forum é aquele que está imbuído 
da comunidade e em que a comunidade está imbuída do espírito do 
Museu.

Um outro problema que aqui nos preocupou foi o do voluntariado.
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Independentemente das formas que o voluntariado está a assumir 
nas sociedades dos nossos dias e dos valores que ele veicula – tarefa que 
o grupo de trabalho analisou em profundidade – convém recordar que o 
aparecimento do voluntariado nos museus é coisa bastante antiga. Data 
das primeiras décadas do século passado, talvez nos E. U.A., quando os 
museus se deram conta da necessidade de receber diferenciadamente 
alguns segmentos de público. Lembremos que o pessoal dos museus à 
época gravitava em torno da Conservação.

O passar dos tempos, as mudanças sociais e as transformações do 
universo museal ditaram o provimento de funções muito diversificadas 
nos museus. Grande parte delas dedicada ao estudo e à investigação e à 
comunicação dos saberes. São tarefas que exigem dedicação e formação 
adequadas. Os Museus não podem prescindir destes técnicos sob pena de 
não cumprirem nenhuma das suas funções.

Não há voluntarismo que supere a capacidade técnica e o 
conhecimento rigoroso de quem se preparou e conhece o seu trabalho.

Quando essas funções estão preenchidas e o Museu necessita 
ocasionalmente de um suplemento de trabalho, então sim, os voluntários, 
de boa vontade, e criteriosamente seleccionados e devidamente 
enquadrados pelos técnicos são bem vindos.

É necessário que expliquemos isto bem  explicado aos 
responsáveis políticos pela Cultura portuguesa. Porque eles não sabem. 
Não conhecem o problema. Não é de um problema económico que se 
trata. É de um problema de rigor técnico e científico e, em última análise, 
de um problema que contende com o respeito pela dignidade de quem 
produz conhecimento e se esforça por transmitir nas melhores condições 
e a todos esse conhecimento.

E também com a dignidade daqueles que vão ao museu confiando 
– os públicos – que não lhes vão servir gato por lebre.

Como afirmava Rivière, o homem, a comunidade, “é o herói 
da história que conta a colecção, a exposição, o Museu”… (p. 313) É 
simultaneamente o sujeito e objecto do Museu. E o Museu dispõe, tem de 
dispor, do pessoal qualificado que proponha “uma pedagogia adaptada, 
tanto ao visitante do interior da comunidade, como ao turista ou ao 

Alfredo Tinoco
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especialista que vêm do exterior” (p. 313).
O mesmo Rivière estava profundamente convencido da 

preeminência absoluta do técnico como “motor do Museu” ( p. 314 
) e acreditava convictamente que o trabalhador museal tem direitos 
imprescindíveis porque ele tem o dever de servir a população de que o 
Museu é a expressão, o reflexo, o instrumento. ( p. 315 )

Resta-me terminar agradecendo o empenho de todos os que 
participaram nestas XVII Jornadas do MINOM e a capacidade e a 
dedicação de quantos contribuíram para que elas se realizassem com a 
qualidade que tiveram. Ao Emanuel Sancho digo em nome do MINOM 
Bem haja! E peço-lhe que o transmita a todos os seus colaboradores.
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XVIII Jornadas sobre a função social do museu 
Idanha-a-Nova - 2008

Alfredo Tinoco

Turismo e desenvolvimento local  –
 função social do património

O mundo da patrimonialização dos objectos e da sua musealização 
enfrenta hoje novos desafios. Afinal é esse o nosso quotidiano – enfrentar 
desafios.

Estamos agora perante duas entidades sobre as quais muito 
discutimos nas últimas décadas – o Património e o Turismo. Já suspeitámos 
muito de ambas. Houve um tempo, há umas décadas atrás, em que alguns 
de nós separávamos claramente o “património” daquilo que já constituía 
o espólio museológico, como se os objectos musealizados já não fossem 
ou nunca tivessem pertencido à categoria de “património”. O alargamento 
do conceito de património e a sua aceitação quase universal fizeram-nos 
rectificar o nosso erro.

Do “turismo” desconfiámos ainda mais. O turista era o intruso, 
senão o agressor que nada entendia da “nossa” cultura. E, depois, 
tínhamos a certeza de que o turismo não era, não poderia ser, a salvação 
para os problemas da estagnação sócia e económica e, logo cultural, de 
que padeciam as comunidades num mundo em mudança que elas não 
entendiam (e, diga-se de passagem, nós também não).
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Assim sendo, andávamos a fazer museus contra o mundo. 
Abrigos, refúgios, bunkers, capazes de salvar a nossa cultura do agressor.

Mas o tempo e, sobretudo, as experiências pioneiras de outros 
que ousaram mais do que nós, encarregaram-se de nos explicar o nosso 
erro e de nos reconduzir da vereda em que caminhávamos para a estrada 
larga da cultura, do turismo e do desenvolvimento. 

De facto, o turismo é uma actividade recente que não tem mais de 
cem anos. As reduzidas acessibilidades e a pouca mobilidade geográfica, 
aliada às escassas condições económicas e culturais da generalidade das 
populações, interditaram inicialmente a prática do turismo à maioria 
dos cidadãos.Ao longo do século passado, melhoraram as condições 
económicas, foi-se generalizando a prática de férias pagas, ao mesmo 
tempo que foram exponencialmente elevados os níveis de escolaridade 
e os índices de cultura.

Aliado tudo isto à verdadeira revolução das acessibilidades e da 
mobilidade geográfica pudemos então criar possibilidades de satisfazer 
as novas necessidades culturais e turísticas das sociedades. Gerou-se 
deste modo, nas últimas décadas, um contínuum turístico que não tem 
paralelo na história.

Inicialmente e durante décadas verificou-se uma procura sazonal 
intensa do turismo de “sol, areia e mar”. Gradualmente demo-nos conta 
de que essa motivação já não satisfazia as expectativas da maioria dos 
turistas. Muitas das estâncias balneares que tinham implicado vultuosos 
investimentos financeiros entraram em declínio. Foi necessário procurar 
alternativas, criar mais infra-estruturas e, sobretudo novos destinos: o 
exótico, o primitivo, o “radical”. Mas a sociologia do lazer indica-nos 
agora que também esse segmento turístico tem os dias contados.

Não é, portanto, surpresa que tenhamos começado a ver o 
turismo adjectivado. De há uns tempos a esta parte é comum ver e ouvir 
falar de “turismo rural”, de “turismo etnológico e/ou etnográfico”, de 
“turismo industrial”, de “turismo ambiental”, de “turismo desportivo”, de 
“turismo arqueológico”, de “turismo geológico e mineiro”, de “turismo 
cultural” e de outros turismos ainda mais especiosos e especializados. 
É que para todos estes novos turismos existem actualmente fortíssimos 
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segmentos de públicos e existe, sobretudo, um enorme público potencial 
que está nas nossas mãos sensibilizar e satisfazer à medida das nossas 
capacidades de imaginação e de realização.

Patrimónios, Turismo, Desenvolvimento
 

Estamos hoje perante um novo desafio que é o de combinar de 
maneira diferente e inovadora a cultura e a economia, transformando 
os patrimónios e as memórias a eles associados em produtos turísticos 
no sentido real da palavra, isto é, com funções que impliquem a sua 
reelaboração produtiva.

É neste contexto que temos de enquadrar as operações 
tradicionais de protecção patrimonial. A salvaguarda, a conservação, a 
reabilitação e o estudo do património que são, como sabemos, operações 
especializadas e onerosas, só terão pleno significado se atribuirmos ao 
património novas funções que em muitos casos estão directamente 
relacionadas com o turismo de clara conotação cultural.

O valor do objecto patrimonial não está normalmente associado 
às qualidades físicas do objecto mas antes a um valor acrescentado pelos 
homens que depende de um conjunto de referências históricas, sociais, 
económicas, intelectuais, psicológicas, culturais e que varia com as 
pessoas e os grupos que lhe atribuíram o valor de tal ou tal outra maneira. 
Isto significa que o património não é um fim em si mesmo. É um meio. 
É um recurso que nós temos usado ao longo dos tempos. Usamos o 
património em diferentes contextos de tempo e de espaço, como recurso 
seja de rememoração, função primordial dele enquanto nos assegura as 
noções de continuidade e de mudança, de passado e de presente; como 
recurso didáctico, como recurso científico, como recurso turístico. O 
património tem pois, antes de mais um valor instrumental.

Já W. D. Lipe afirmou em 1984: “os restos do passado configuram 
um depósito de recursos potenciais ao nosso alcance para serem 
utilizados no presente e no futuro para o desenvolvimento cultural da 
nossa sociedade”.

Alfredo Tinoco
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E Lipe refere outros “valores” do património com os quais 
também estamos familiarizados: o valor económico, o valor estético, o 
valor social, o valor informativo e o valor simbólico/significante.

São todos estes valores incorporados nos bens patrimoniais que 
nós temos usado ao longo dos tempos ao associá-los a estruturas culturais 
permanentes como os museus.

Nos últimos tempos nasceram novas realidades que nos 
permitem integrar harmonicamente dimensões económicas e culturais 
tendo sempre como referência o desenvolvimento sustentável que nos 
garanta o futuro.

De facto, o turismo é hoje uma actividade transversal que 
proporciona variadas oportunidades de desenvolvimento económico e 
de enriquecimento cultural das comunidades locais e daqueles que as 
visitam. E, no caso do património ao utilizá-lo como recurso turístico 
permite rendibilizar as despesas com a sua conservação e reabilitação 
que, como referimos são muito dispendiosas.

Naturalmente que uma actividade como o turismo oferece muitas 
oportunidades mas também comporta problemas dos quais temos de 
estar conscientes. Não é por termos muito património, ainda que muito 
valioso, que o sucesso da actividade turística está assegurado. Os bens 
patrimoniais só serão recursos turísticos se forem e se mantiverem bem 
conservados, se forem alvo de um adequado plano de gestão e se forem 
objecto duma ampla e correcta divulgação e promoção.

Esta acção dinamizadora desenvolvida a partir da frente cultural 
e tendo em vista o desenvolvimento local deve mobilizar todos os 
recursos existentes no território: os Centros Culturais, os Centros de 
Interpretação, os Museus, Ecomuseus, Museus de território existentes, 
usando, naturalmente, todos os bens patrimoniais bem conservados.

A diversidade é uma vantagem da oferta cultural local. 
Nesse sentido há que elaborar políticas turísticas tendo em conta as 
características e as necessidades das diversas realidades sociais, culturais, 
territoriais.

Uma das experiências mais interessantes desenvolvidas nas 
últimas décadas usando a valorização do património local para o 
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desenvolvimento, foi o aparecimento das Rotas ou Itinerários Culturais. 
O fenómeno não é novo. Já em 1990, a propósito do Ano Europeu 

do Turismo, a Comissão de Turismo da Comunidade Europeia publicou 
um “Guia dos Itinerários Culturais das Regiões da Europa”. Contam-se 
por centenas as “Rotas” já então existentes. Apenas a título de exemplo: 
Dinamarca – 14; Irlanda – 26; Espanha – 19; Itália – 22; Noruega – 18; 
França – 26; Roménia – 41; Grã-bretanha – 65. E Portugal? O nosso 
país não tinha nenhum itinerário cultural estruturado. Hoje a realidade 
é diferente. Ouvimos aqui falar de algumas rotas e tomámos contacto 
directo com outras. Um pouco por todo o país vamos podendo fazer 
percursos de clara conotação cultural que nos enriquecem (culturalmente) 
e que contribuem para o desenvolvimento das actividades locais que os 
materializaram.

E isto em todos os sectores e usando uma enorme diversidade de 
patrimónios. Sabemos de várias Rotas do Contrabando, da Rota do Ouro 
Negro (o Volfrâmio) na serra da Freita, da Rota dos Castros no Fundão, 
do Circuito Torgueano em Sabrosa, e das Rotas de obras escritas como a 
de Virgílio Ferreira em Gouveia ou de Aquilino em Moimenta, da Rota 
do vidro entre Alcobaça e a Marinha Grande e da Rota da Lã na Serra da 
Estrela. De rotas em zonas urbanas como a do património na Colina dos 
Hospitais Civis de Lisboa, da Rota dos Mármores, da Rota dos Abutres, 
das Minas de Segura, ou a dos fósseis de Penha Garcia que ontem nos 
ajudou a manter a boa condição física.

Esta nova e intensa actividade usando o património como 
recurso turístico, obriga-nos a cuidar mais eficazmente dos bens culturais 
e a tornarmo-nos todos responsáveis por eles e pela sua conservação 
e, nesse sentido, é um poderoso factor de educação patrimonial e de 
educação para a cidadania; obriga-nos a associar o património cultural e 
os recursos naturais e ambientais, percebendo deste modo a importância 
da preservação da Natureza e tomando consciência da necessidade de 
uma correcta gestão dos recursos.

Mas este novo tipo de turismo cultural é também ele gerador 
de emprego e, nesse sentido, um poderoso agente de fixação de das 
populações, contrariando a tendência para a desertificação humana.

Alfredo Tinoco



Cadernos de Sociomuseologia Volume VII180    

É pois tempo de pormos mãos à obra. Tempo de requalificar os 
nossos bens culturais, atribuindo-lhes uma nova função social – a do 
Turismo Cultural, que contribua para o aumento dos possíveis da cultura 
e que garanta a todos um futuro centrado na sustentabilidade.
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XIX Jornadas sobre a Função Social do Museu 
Paços de Ferreira  -  2009

Alfredo Tinoco

         Faz agora 24 anos que alguns de nós que aqui estamos visitáramos 
o Moinho de Maré de Corroios. Era à data, talvez, a unidade produtiva 
mais antiga do nosso país.
         De facto, o Moinho de Maré de Corroios começara a moer grão em 
1403 e 580 anos passados de produção contínua produzia uma farinha que 
os especialistas consideravam de excelente qualidade para a panificação 
e a confeitaria. Pouco tempo depois o Moinho de Corroios foi adquirido 
pelo Município e transformado num dos núcleos museológicos do 
Ecomuseu do Seixal. O Sr. Guilherme, o último moleiro, foi promovido a 
funcionário do museu e guia dos visitantes.
          As 6 moendas  essas ficaram paradas para sempre. As hélices 
das turbinas que as punham em movimento lá foram apodrecendo e a 
caldeira ficou assoreada. Cada vez que visitávamos o Moinho tínhamos 
de ouvir as lamentações do Sr. Guilherme e ver-lhe a tristeza espelhada 
nos olhos quando nos explicava o funcionamento do mecanismo que se 
não movimentava.
          Experiências museológicas de raiz patrimonial manufactureira 
ou industrial apareceram depois no nosso país: são as casas de Paços de 
Brandão, Oliveira do Hospital, Travassos, Mértola, Setúbal, Montijo… No 
entanto, o resultado não tem sido muito diferente do do Moinho de Maré 
de Corroios. Este, depois de quase 10 anos de obras de requalificação, 
acaba de reabrir ao público. Amos ver se desta vez se transforma num 
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“património que ganha a sua vida” para usar a expressão feliz de Cyril 
Simard.
          As modalidades de salvaguarda e de gestão dos patrimónios pré-
industrial e industrial têm, normalmente, implicações específicas: em 
todas elas há a preocupação de conservar a memória do trabalho e a 
memória do lugar. Os processos de preservação e de reabilitação e as 
técnicas empregues na recuperação de espaços industriais, muitas vezes 
obsoletas, supõem a revitalização desses espaços, e a necessidade de 
conferir-lhes uma nova vida, para impedir, asssim, a perda da memória 
colectiva. 1

          Ainda há poucos anos, no caso do Património Industrial, centrávamos 
as nossas preocupações no plano do conhecimento científico e técnico, nas  
metodologias, na inventariação. Não quer dizer que essas problemáticas 
estejam esgotadas, mas nos nossos dias a questão deslocou-se para o 
plano social e, até, político:
            - Que respostas podemos nós dar às novas exigências culturais dos 
cidadãos e das comunidades?
           - Que práticas, que novas práticas organizativas, institucionais, 
públicas e privadas podem contribuir para a eficácia dessas respostas?
          - Que vida é possível para o Património Industrial. depois da 
desindustrialização?
            Estas perguntas e outras estão centradas à volta dos meios, dos 
recursos, dos processos de conservar, de promover, de gerir o Património 
pré-industrial e industrial.
          - Qual é, qual deve ser, o papel dos Museus já existentes no terreno?
          - Que outros museus fazem falta?
          - A reutilização dos sítios e dos monumentos e das paisagens 
do Património Industrial esgota-se nos seus fins culturais? Não haverá 
preocupações económicas a satisfazer?
          - Como se integra a protecção destes patrimónios na satisfação 
das necessidades crescentes e muito variadas de novos equipamentos 
colectivos?
        

1   Veja-se Miguel Alvarez Area – Estructuras e espacios industriales, p. 7
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 Finalmente, há  opções a fazer:
         - Vamos valorizar o Património Industrial tendo em vista o usufruto 
das comunidades locais, ou vamos valorizá-lo pensando na sua integração 
no turismo de massas, ou num segmento de turismo vocacionado para 
um público especializado?
 Como todos já nos demos conta as funções do turismo nos dias 
que correm já não se destinam a fornecer actividades para grupos que 
dispõem de muito tempo de lazer. Mesmo para esses é preciso propor 
novos temas capazes de satisfazer as necessidades de auto- educação 
de quem procura as fileiras do “turismo cultural”. Mas o turismo dos 
nossos dias tem sido visto como um recurso importante nos processos 
de desenvolvimento sustentável. Como um factor de desenvolvimento 
económico, mormente em antigas regiões com passado industrial e que 
ficaram deprimidas com a desindustrialização. Essas regiões estão hoje à 
procura de uma reorientação para as suas actividades.
         Naturalmente que o turismo não é uma panaceia para essas regiões 
e para os seus problemas. Mas terá seguramente um papel importante se 
soubermos aproveitar e valorizar os recursos patrimoniais.
        No nosso caso não podemos esperar muito do Estado Central. Mas a 
actividade e o dinamismo das autarquias locais facilitando e promovendo 
em muitos casos a reintegração das testemunhas arquitectónicas do 
passado industrial na vida quotidiana dos seus habitantes, e dos que 
as visitam, é eficaz para combater a amnésia e reanimar o orgulho da 
memória industrial.  
        A isto devemos acrescentar os contributos do mundo empresarial: 
dos proprietários de patrimónios produtivos já desactivados e daqueles 
que permanecem no tecido empresarial activo das nossas sociedades.
        Todos, a intervenção pública e os investimentos privados estão 
convocados para intervir num novo turismo e numa museologia diferente 
para este sector.
        Uns e outros têm, evidentemente, de apostar na população local, 
mas não perder de vista o alargamento, a internacionalização, até, destas 
novas práticas culturais, com as suas consequências culturais e decerto 
económicas.

Alfredo Tinoco



Cadernos de Sociomuseologia Volume VII184    

         Foi no sentido de apresentar um contributo no âmbito da museologia 
para o mundo do trabalho que a organização incluiu neste painel a 
divulgação da ECONOMUSEOLOGIA, teorizada por Cyril Simard 
desde 1988.
         Trata-se, de facto, de um contributo museológico que pode e deve 
ser estruturante para este meio.
          A Economuseologia é um modelo de desenvolvimento que alia a 
cultura (a museologia) e a economia. Lançada por Simard no Québec no 
início dos anos 90 foi bem acolhida porque o objectivo fundamental é 
criar “uma verdadeira simbiose entre o desejo de conservar o melhor das 
nossas tradições e a obrigação de construir o futuro com imaginação e 
com recursos modestos”.
          À Papeterie Saint-Gilles, primeira experiência no terreno, sucederam 
inúmeras outras que excedem hoje as 6 dezenas de museu-empresa, o 
ECONOMUSEU.
          Na verdade, a ideia de Economuseologia constitui uma aplicação 
prática da filosofia que a UNESCO vem defendendo há vários anos – a do 
“desenvolvimento durável”.

Vejamos, então, resumidamente do que se trata e depois vamos 
discutir durante estes dias em que grupo as possibilidades para os nossos 
casos concretos de aplicar, adoptar, a ideia de Cyril Simard.

1 ) Veja-se Miguel Alvarez Area – Estructuras e espacios 
industriales, pg. 7 

Definir Economuseologia

            A economuseologia é um sistema misto de empresa-museu. Este 
modelo implica uma empresa
de tipo artesanal em laboração;
produzindo objectos tradicionais e/ou contemporâneos com uma clara 
conotação cultural (em relação a um objecto, uma matéria prima, um 
lugar ou uma pessoa);
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dotada de um centro de animação e de interpretação de produção – 
função museológica;
valorizando as qualidades ambientais e patrimoniais de um edifício e/ou 
de um sítio;
e cujo obectivo fundamental é atingir o auto-financiamento completo do 
sistema.

Pouco importa o estatuto da empresa. Que tenha fins lucrativos 
ou não ou que se trate de uma cooperativa deve ser de tipo artesanal, ter 
de três a dez empregados.

Consideremos agora os artesãos: dirigimo-nos a produtores 
profissionais, ou seja a pessoas que querem viver inteiramente do seu 
ofício e não exercê-lo em tempo parcial. Isto destina-se a todas as espécies 
de produtores, sejam eles apenas criadores, executantes ou artesãos de 
tipo “neo-design”, a todos aqueles enfim, cuja profissão contribua para o 
desenvolvimento do produto.

É importante que o produto fabricado tenha uma carga cultural 
evidente e uma significação suficientemente forte para motivar o 
interesse dos consumidores. As empresas devem, portanto e sobretudo, 
maximizar a relação produto/ambiente imediato. Poderá valorizar-se o 
sítio, o edifício ou mesmo um personagem local.

A segunda função essencial reside na implantação de um 
centro de animação e de interpretação do produto, administrado pela 
própria empresa. Complementar da exploração comercial, prolonga-a ou 
introdu-la. Prolonga-a quando fornece uma informação complementar 
sobre a empresa e o seu produto, o seu modo de funcionamento e as 
suas principais características. Introdu-la quando previamente motiva o 
visitante e o condiciona positivamente tendo em vista o produto a vender. 
Há aqui uma espécie de integração necessária na qual não se vislumbra, 
obrigatoriamente, onde começam e acabam as funções.

Quando falamos de centro de interpretação, estamos a referir-
nos a um processo de comunicação que apela a todos os recursos da 
imaginação para transmitir a um público o significado e o valor de 
aspectos privilegiados.

Por sua vez a animação, utiliza preferencialmente o contacto com 
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as pessoas privilegiando a informação personalizada, adaptada a cada 
um quanto ao ritmo, ao conteúdo e à mensagem. Nisso a animação é um 
instrumento de interpretação; completa-a, e dá testemunho em favor do 
trabalho humano que explica directamente.

“No caso da cultura material, esta estrutura, este laço, esta cadeia, 
perceptível visualmente pelos objectos, é a tecnologia, ou o trabalho 
humano. Cada gesto deste trabalho procura responder a uma necessidade 
particular. Estas necessidades são as seguintes: 

1. assegurar a vida do corpo humano (abrigar-se, vestir-se, 
alimentar-se, descansar, curar-se) através da habitação, dos 
alimentos, do vestuário, dos móveis, dos medicamentos;

2. transformar a matéria (a madeira, a pedra, o ferro, o couro, os 
utensílios); 

3. produzir (criação de gado, a agricultura, a floresta);
4. adquirir (a pesca, a caça, a recolecção);
5. e deslocar-se (os transportes e comunicações)”.

Com a animação e a interpretação da produção, o novo centro, 
distingue-se fundamentalmente do museu tradicional em que sendo a 
colecção, o próprio fundamento desta instituição, o objecto é conservado 
pelo seu valor intrínseco. Se o museu colecciona para consciencializar 
os grupos de valores do seu território, o economuseu compra e orienta 
as suas aquisições para que os produtos ilustrem modos de produção e 
incitem os visitantes a criar a cultura material dos nossos dias.

Por autofinanciamento completo, entendemos esta capacidade 
de a empresa suportar as actividades culturais que a acompanham. Isso 
supõe que ela escolha e determine as suas actividades e que as administre 
com prudência. O investimento necessário é relativamente pequeno: uma 
única pessoa poderá partilhar o seu tempo entre a recepção e as diferentes 
tarefas relativas à administração, à venda ou ao controlo de qualidade. O 
que é relativamente fácil numa pequena oficina, já que a tradição impõe 
que cada um aceite trabalho de uma maneira multidisciplinar.

Seria talvez necessário falar de estabilidade financeira mais do 
que de autofinanciamento, pois a nossa noção de de autofinanciamento 
pode dar a entender que a empresa não pode ser subvencionada. Ora a 
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empresa, terá o direito a beneficiar de programas de subsídios, quer seja 
para equipamentos, criação de emprego, ou a formação profissional, quer 
sejam créditos especiais para implantação de projectos piloto. Todavia o 
período de bonificação que permite à empresa voar com as suas próprias 
asas deverá ser limitado. (Simard propõe 3 anos).

Em tais empresas, os empregados são quase sempre polivalentes, 
e assumem o máximo de iniciativas a todos os níveis. A intuição e 
a acção mantêm-se nestes casos, flexíveis e eficazes. Além disso elas 
cxaracterizam-se por um sistema de informação simples, em função de 
mercado relativamente próximo do cliente, geograficamente falando, 
o que permite a este tipo de P.M.E. prescindir de estudos de mercado, 
demasiadamente complexos e muitas vezes ultrapassados nomomento 
em que são concluídos.

Elas são um saber-fazer regional muito estável. 
É muito importante aqui precisar que os objectos conservados 

ou produzidos não são exclusivamente produtos culturais tradicionais. É 
preciso então alargar esta noção de “cultural” no sentido do “objecto que 
contribui para a vida quotidiana”, isto vai do produto têxtil, à produção 
alimentar, no seu sentido mais lato. O que é importante é o sentido que 
lhe damos, a interpretação que fazemos, tendo em conta o seu contexto.

No que respeita ao modo de expressão, consideramos tanto 
produtos de expressão tradicional como produtos de expressão 
contemporânea os objectos oriundos de uma tradição popular, 
provenientes de transmissão familiar ou de processos modernos de 
produção. Sejam os produtos contemporâneos, de criação ou serviços, 
trata-se sempre de se adaptarem às necessidades dos consumidores. Como 
diz Bromberg “apresentar os objectos como marca de identificação social 
não deve retirar-lhe o seu estatuto pragmático”. Esta abertura ao actual é 
essencial. Ela marca a diferença da nossa aproximação aos conceitos em 
que o património tem o seu lugar de pleno direito.   
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XII Atelier Internacional MINOM 
Lisboa/Setúbal -  2007

Alfredo Tinoco

A Mudança e o MINOM em Portugal

           Há pouco menos de 20 anos num Encontro, cuja natureza não 
retenho com exactidão, fui  interpelado por uma senhora que dirigia 
então uma prestigiada instituição museológica  portuguesa. Disse-me 
ela: “,AH!, então você é daquele movimento dos museus sem telhado?”
           O Minom tinha sido fundado havia poucos anos; o conceito 
de Economuseu estava ainda pouco difundido entre nós; a dicotomia 
de Museu Aberto versus Museu Fechado não era familiar à minha 
interpelante. Ela punha tudo no mesmo saco.
           Mas também não era altura de lhe explicar isto tudo. De forma 
que abandonei a Museologia e respondi-lhe em linguagem de mestre-de-
obras: “De facto sou desse Movimento dos Museus sem telhado. É que 
nós começamos as casas pelos caboucos, só depois passamos às paredes 
e o telhado vem no fim”.
           Alguma coisa estava a mudar então. Alguma coisa mudou com o 
MINOM em Portugal nos últimos 30 anos.
          Como todos sabemos a única coisa permanente é a mudança. A 
museologia tem mudado com o Mundo.
          À contestação do pensamento e da prática museológica dos anos 60 
do século passado seguiu-se uma séria avaliação do papel dos Museus na 
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sociedade contemporânea. Os resultados dessa avaliação determinaram 
o aparecimento de novas formas de acção museal, de novas estruturas 
organizativas. Ao mesmo tempo renova-se o conceito de “patrimonio”. 
Afirma-se, então, uma nova concepção mais alargada e mais englobante, 
que inclui todas as categorias de património e despertam as preocupações 
“ecologistas”, como então dizíamos, que levam a incluir na mesma 
definição de património os vestígios da civilização material do homem, 
os bens imateriais e a natureza.
           É necessário recentrar a prática museológica. A acção é agora 
dirigida à inovação, à renovação. Já em 1971 na Conferência do ICOM, o 
marfinense Stanislas Adotevi afirmava que    “a renovação do Museu será 
radical ou não será”.
           E nessa radicalidade assentava a ousadia da mudança. Pode dizer-se 
que se tratava de ir “à raiz do problema”.
          Ou seja: passar de um Museu centrado no objecto e que privilegiava, 
consequentemente, a “conservação” a um Museu centrado no homem 
que tem de privilegiar, a comunicação, a criatividade, a assunção crítica 
de cidadania, a liberdade.
         Para voltar àquela senhora que me interpelou, tratava-se de 
transformar um Museu fechado num Museu Aberto.
         Mas há sempre resistências à mudança. E não é isso que nos impede 
de mudar.
         Apareceram os museus de tipo novo em Portugal. E hoje vemos, com 
satisfação, grandes mudanças e as mesmas preocupações nos museus 
convencionais. E até se aropriaram da nova linguagem que corresponde 
a novos conceitos e a novas práticas postas em circulação pelos novos 
museus, Ainda bem.

“Abrir” o Museu 

          A década de 70 do século XX trouxe também a Portugal os ventos 
da renovação da acção museal.
          Na ressaca dos anos de 74/75 muitos activistas sociais e agentes 
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culturais viram no Museu de tipo novo um campo de acção ideal já que 
ele permitia a aliança e a intersecção dos campos da militância cívica, 
da pedagogia, da transformação das sociedades, utilizando de maneira 
diversa da convencional os patrimónios, os saberes e os saberes-fazer, as 
memórias.
          Processaram-se então, no campo museológico varias “aberturas”:
Uma abertura arquitectónica, aproveitando a experiência quase 
centenária dos “Museus de Ar Livre”. Tal abertura permitiu musealizar 
novos patrimónios – casas, barcos, máquinas industriais, carros de 
bois. Em simultâneo a noção de “Parque Natural” permitiu musealizar 
a Natureza. Aparece, graças à acção da Unesco, a ideia dos “conjuntos 
históricos” – museus de “sítios” arqueológicos, históricos, culturais, 
estéticos. Ora esta abertura arquitectural é indispensável se queremos 
conservar o património “in situ” e apresentar o património na sua 
dimensão espacial e temporal. Trata-se de apresentar o património que 
de “objecto testemunho” se transforma em “objecto dialogante” e não de 
“representá-lo” como muitas vezes acontece no museu convencional.

Este conjunto de aberturas levou à criação do ECOMUSEU que 
implica, assim, uma outra abertura a todos os patrimónios seja qual 
for a sua categoria. Mas implica igualmente uma abertura a todos os 
públicos sejam quais forem as suas expectativas e as suas capacidades 
para apreender e compreender os patrimónios e as populações que os 
geraram.
Uma abertura à interdisciplinaridade que garante a eficiência do trabalho 
e do discurso museológico. Na esteira da renovação dos novos paradigmas 
científicos, também o Museu se abriu à colaboração dos diversos ramos 
do saber. As ciências sociais, a par das ciências exactas e naturais entraram 
no Museu, como exigia a Declaração de Santiago já em 1972.
Não se tratava apenas da pluri ou da multidisciplinaridade, mas antes de 
fazer do discurso e da acção do museu um trabalho TRANSdisciplinar.
Foi  bom há 30 anos ver isto em prática em pequenos museus locais. 
Ver trabalhar lado a lado, historiadores, geógrafos, sociólogos, 
antropólogos, pedir quando era ocasião disso, a colaboração de biólogos, 
de geólogos, de entomologistas e contar com o permanente contributo 
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dos saberes empíricos e dos saberes-fazer da comunidade. E era deste 
permanente diálogo que iam nascendo a acção museal e o novo discurso 
transdisciplinar do Museu.
Uma abertura ao público, à sociedade, permitindo que todos participem 
do trabalho museal; permitindo a circulação de valores, de ideias em 
ambos os sentidos. Museu e comunidade crescem ao mesmo tempo, 
obrigam-se a crescer e a mudar um ao outro   
Finalmente uma abertura à crítica. O trabalho museológico sobre ser 
um trabalho cultural e científico é um trabalho de intervenção social. 
O Museu e os que nele trabalham têm responsabilidades acrescidas. É, 
pois, necessário avaliar as qualidades do trabalho, a eficácia dos discursos 
museológicos, a pertinência da comunicação, os impactos da acção 
museal na transformação das comunidades, no seu enriquecimento 
cultural e social, na elevação dos níveis de participação e de militância 
cívica. Por isto pusemos a “avaliação” no centro das preocupações do 
Museu de tipo novo.

É este afinal, o Museu Aberto!
E é, de facto, diferente do Museu Fechado.
Trabalha com novas componentes:

- a Memória colectiva
- a Comunidade
- o Território
- os Patrimónios
- os Saberes

E tem ao seu dispor novos recursos 

- as colectividades e as associações locais
- o trabalho em parceria e a associação em rede
- os intercâmbios e os apoios internacionais que permitem o contacto 
com outras realidades, com outras experiências, com outros saberes.
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Mudar o Museu

São de facto trinta anos de mudança.
Mas o que realmente mudou, foi a Missão do museu. Essa, deixou 

definitivamente de se centrar apenas na conservação dos objectos.
Hoje já não temos de perguntar-nos: “Para que servem os 

museus?”
Hoje, o que temos de fazer é definir os tipos de interrogações às 

quais a acção museal pode responder; perceber quais são os problemas 
da vida quotidiana das
 comunidades que o trabalho museológico pode ajudar a resolver; entender 
qual é o âmbito e o alcance da acção e do pensamento museológicos.
         Esta nova atitude implica um trabalho museal centrado na qualidade. 
Não se trata de fazer mais. Trata-se de fazer melhor, fazer de outra 
maneira, de forma a dar respostas às necessidades e às expectativas da 
sociedade.
          Trata-se de fazer do museu um lugar de partilha e de diálogo, o 
epicentro da experimentação social e da criatividade.
          Nestes trinta anos a sociedade mudou muito. Mas o discurso 
museológico também se renovou muito.
          Eu nunca fui daqueles que preconizaram o desaparecimento 
dos museus tradicionais. Por essa razão não achei nunca que a Nova 
Museologia se tivesse de definir contra a museologia convencional.
          Não é disso que se trata. São realidades diferentes e têm “missões” 
diferentes. O que temos é de definir/redefinir a museologia que nós 
queremos de tal modo que o discurso museológico possa responder com 
eficácia à mudança das sociedades, possa ser um parceiro, um agente 
activo dessas mudanças.
           Depois há que afirmar a nossa museologia e fazê-la reconhecer 
publicamente, socialmente. Como diz o Hughes de Varine, num texto 
recente, esse reconhecimento será atestado “pela nossa acção, pela forma 
inovadora da valorização partilhada do património” que é o cerne da 
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nova museologia.
            Claro que todo este processo tem que ver com a certificação 
profissional que garanta a qualidade do trabalho dos museólogos e que 
ajude a reconhecer o museu pelas suas práticas concretas. Também aqui 
devemos em Portugal muito ao MINOM.
            Muita da renovação do panorama museológico do país deve-se ao 
trabalho de dezenas de museólogos formados nos cursos de Museologia 
Social que o MINOM inspirou e outros têm continuado. Não será por 
acaso que é aqui que hoje estamos reunidos neste XII Atelier Internacional 
do MINOM. Por aqui passaram e continuam a visitar-nos muitos dos 
mais activos intervenientes neste processo de mudança da museologia.
             Outros não passaram por cá mas estiveram presentes de outras 
formas: através do apoio, da troca de ideias, dos textos que nos legaram. E 
este foi um importantíssimo contributo do MINOM para a mudança da 
museologia em Portugal – o de permitir-nos o contacto e o intercâmbio 
com experiências museológicas em todo o mundo; o de permitir-nos 
conhecer e ser amigos de tantos que se empenharem na mudança do 
paradigma museológico.

Deixem-me lembrar os contributos que recebi pessoalmente, que 
me ajudaram a crescer e a mudar, e que passei a outros, da Marie Odile 
de Bary, do Marc Maura, do Felipe Lecouture, do Jean Pierre Nicolas, 
do René Rivard, entre tantos outros, que por muitas razões já não estão 
presentes aqui.

              Bem haja a todos.
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Efficiency and Social Inclusion: Implications for the Museum 
Profession1

Anwar Tlili2

Introduction

In the late 1980s Stephen Weil (1990, pp. 73-89) raised the 
question of the extent to which museum work could be considered a 
profession, the extent to which it had been professionalised, and in what 
ways this professionalization was facilitated or impeded by the changing 
circumstances of museum work, its organizational and governance 
context and its already multiplying roles vis-à-vis public culture and 
society at large. Although Stephen Weil’s thoughts were situated in the 
American museum context as it was passing through the particular 
juncture of the mid-1980s, many of his thoughts apply to contexts beyond 
the US, and some of the questions he raised about the professional 
character of museum work still resonate with the current configuration of 

1  Revised: 25 March 2010
2  King’s College London
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museum work. This paper tries to pose and approach a host of questions 
that, whilst in the main echoing Stephen Weil’s mid-1980s reflections, 
are reconfigured in the light of some radical changes in the nature of 
museum work, its mode of governance, its funding, the ways in which 
it positions itself relative to formal education, civil society, democracy, 
multicultural society and issues of social inclusivity and diversity within 
the UK public sector museum context.

Museum work has received very little attention as a ‘professional 
project’ (Larson, 1977), i.e. as an occupational field that seeks to acquire 
professional status and recognition of its work as a well-bounded 
occupational space with recognisably well-justified boundaries and entry 
thresholds, autonomous jurisdiction and a certain legitimate monopoly 
over a range of tasks/services oriented towards the public interest (on 
behalf of the public; for the public, and thus adequate to the fiduciary 
relation with the public). Few exceptions stand out, however. And these 
exceptions did not originate within sociology, or the sociology of the 
professions that has accorded a great deal of attention to other professional 
contexts (medicine, nursing, teaching, architecture, law, accountancy, 
etc.). These originated with museum professionals-cum-scholars on 
museums. I can think of Stephen Weil’s work (1990, 2002), and in the UK 
the work of Patrick Boylan (Boylan, 2006a, 2006b). Museum work is thus 
yet to receive sufficient attention from sociologists as an occupational 
and organisational site where a specific case of professionalization – or 
de- or re-professionalisation – could be unfolding, the study of which 
could offer some useful insights into museum work as well as the more 
general phenomenon of the professions. 
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My take on the museum profession and its current configuration 
in the UK builds on insights and concepts drawn these pioneering pieces 
of work, as well as from mainstream sociology of the professions to help 
highlight the unique case of museum work, and against the backdrop 
of my current research on the museum profession and museum 
professionalism within publicly funded museums in the UK.1

The lack of attention to the professional dimension of museum 
work is partly due to the cultural and educational functions of the 
museum that have taken the lion’s share of research attention and 
have to a great extent overshadowed the governance, organisational 
and micro-political realities that bear on the professional dimension 
of museum work.

I will first outline the policy context in the UK that has been 
reconfiguring museum work as well as the organisational set-up within 
which it is embedded. Two major policy planks will be unpacked and 
discussed: namely, social inclusion and managerialism in the UK publicly 
funded museum sector. 

1 The analysis is underpinned by preliminary findings from an 
ongoing research project examining the current changes in the professional 
and organisational cultures in publicly funded museums. The study involves 
a sample of six publicly funded museums in England, selected based on size, 
location and the disciplinary nature of exhibits. The methodology includes 
interviews with museum staff drawn from a cross-section of roles and divisions, 
as well interviews with representatives of professional organisations and local 
authorities (departments of culture), in addition to analysis of policies and other 
documents (e.g. job ads) and an examination of existing quantitative data on the 
UK museum workforce.
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This will be combined with an analysis of museum workers’ 
experiences, accounts and views with a view to mapping out the ways 
in which their occupation – both as an organisational assemblage and as 
lifeworld2 – is being mediated and reshaped by policy-driven governance 
and regulation. I will then move on to discuss the existing university-
based museum studies courses in relation to the current configuration 
of the museum workplace, labour market, and profession. Many of the 
issues facing museums and museum professionals can be related in some 
way to training – training broadly understood: pre-entry, post-entry and 
mid-career training, university-based and work-based, off and on the 
job – and the quality and quantity of ‘incorporated educational capital’ 
(Bourdieu, 1991) – the knowledge, skills and competencies – that training 
facilitates and affords. In discussing these various aspects that can have 
some serious implications for the professionalization of museum work, 
the aim is not to provide a clear-cut final set of answers to the question of 
the degree to which museums have been professionalized, based on the 
UK case; but the aim is to map out some key significant developments 
and features of museum work in the UK that can help prompt thinking 
around broader questions of broader relevance for all people involved, 
professionals, users, researchers and policymakers.

2 The analysis combines these two complementary dimensions which 
together are necessary for a rounded understanding of changes in the museum 
profession. The organisational assemblage dimension refers to museum work’s 
mode of management and governance, work techniques, intra-organisational 
logistics as well as the discursive regimes that support them, whilst Lifeworld 
(Lebenswelt) is here understood in Habermas’ sense of people’s intersubjectively 
negotiated values, norms and interpretations and the actions that follow 
therefrom, understood in contradistinction policies and organisational 
arrangements.
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This Thing Called a Profession

But what is a profession anyway? Here I will make a few general 
points to make explicit the theoretical and conceptual take on what it 
means to be a profession that underpins my analysis. The first theoretical 
premise I proceed from is that there is no such thing as an occupation 
that inherently contains the perfect profile and defining traits of a 
profession. In a sense, there is no occupation that is born a profession. 
Being a profession has at least as much to do with the nature of work 
done in the context of a given occupation, as it does with the recognised 
status and power that has been sought, negotiated and acquired by a 
given occupational group. And so we are in the presence of two distinct 
questions, or dimensions: a) the defining traits of the nature of work 
involved within a given occupation on the one hand; and b) on the other 
hand the power dimension: how successful a given occupational group 
has been in negotiating, securing and maintaining professional power, 
and in having their work classified and recognised as a profession.3

The defining traits of professions can be summarised as follows 
(Larson, 1977; Macdonald, 1995):

The existence, at the very least the possibility, of a knowledge 
base (otherwise known as cognitive base) where theoretical and 
practical knowledge are combined;

3 The history of the sociology of the professions basically boils down to 
a tale of two polarised paradigms, with several attempts at reconciliation and 
synthesis between the two. And these two paradigms are polarised around 
whether to see what makes an occupation into a profession as the defining traits 
of the work involved (the traits approach) or as the outcome of a successful 
power struggle on the part of the occupational group (the power approach) 
(Macdonald, 1995). My view is that the truth lies somewhere in the middle: 
both are necessary but neither is a sufficient condition on its own to successfully 
professionalise a given occupation.
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Credentialised training/education and qualifications relevant 
to the professional knowledge and skills base

Explicit codified normative frame of reference usually 
taking the form of a code of ethics that aims to normatively regulate 
professional practice/conduct and ensure professional integrity and 
ethics

Monopoly and authority – recognised as legitimate – over 
widely demanded tasks oriented towards the public interest

The existence of a professional organisation that represents 
the occupational field’s members and organisations, and coordinates 
its interests

Public trust and a fiduciary relationship between public and 
profession

A significant degree of professional autonomy, collegial 
control and self-regulation

The question that follows from determining the above recognisable 
traits should not be posed in the either-or mode, anticipating an all-or-
nothing answer, in the mode of: is a given occupation (teaching, nursing, 
journalism, museum work, etc.) a profession or not? A more germane 
and useful question, certainly in the case of museum work at least, is to 
what degree has museum work been professionalised within a particular 
social, political and historical context? This is as much as to say that each 
profession, or occupation recognised (or for that matter misrecognised) as 
a profession is necessarily embedded within what Larson conceptualises 
as a historically specific ‘professional project.’ And this professional 
project as a historical process is not one of continuous irreversible 
progress. Far from it. Just as occupations can be professionalised, they 
can be de-professionalised if and when the defining traits and privileges 
of an acquired professional status are eroded or renegotiated due to a 
new balance of power vis-à-vis other occupations, its situation within 
the ‘market’ of services, or new policies and a resultant new mode of 
governance and regulation, i.e. a new ‘regulative bargain’ (Cooper et al 
1988, cited in Macdonald, 1995, p. 10). 
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The Policy/Governance Framework 
of the UK Publicly Funded Museums

Many recent policy moves have aimed to transform the museum 
sector in the UK, redefine its role in society, restructure its mode of 
governance, and broaden out and recast its profession (DCMS, 1999a, 
1999b, 2000a, 2001, 2005, 2006; Hooper-Greenhill et al., 2004; MLA, 
2001, 2005a). Museums now face the challenge of having to move beyond 
their traditional exhibition-centred roles (i.e. collection, conservation, 
interpretation and scholarship), to both adapt to a business-type culture 
of managerialist performance management, and orient their work 
towards public-centred and even social policy objectives. In parallel, 
museums are expected to develop an organisational culture of efficient 
management (DCMS, 1999a), compete for some of the government’s 
funding, and seek and attract alternative sources of funding (Parker, 
Harrop, Ray, & Coulson, 2001). All of these expectations are embodied 
in a performance measurement regime linked to the funding national 
and local museums receive (formalised through funding agreements 
either with the Department of Culture, Media and Sport in the case 
of national museums, or with local authorities in the case of local 
museums). Responding to these demands necessitates a) developing new 
professional resources, and work techniques that had until very recently 
been alien to the museum profession; b) a restructuring of the museum 
labour force and its division of labour (more workforce flexibility, more 
voluntary employees, more externally regulated and monitored work 
process); c) reconfiguring the stakes, interests and drivers that operate 
inside and across institutions at sector level; and d) a reframing of what 
it means to work in a museum, and the qualities that define the museum 
profession and professionals. Before I proceed to discuss the implications 
of this new policy framework for the museum profession, I will first try to 
unpack the two driving principles of the new museum policy framework: 
namely, social inclusion and managerialism.
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Social Inclusion in UK Museums

The way the concept of social inclusion is understood in 
the UK museum context refers to programmes and actions aiming 
to a) break down the barriers that prevent or discourage people from 
underrepresented groups from accessing and making use of the museum, 
and b) go beyond barriers to contribute to tackling social exclusion in 
a broader sense and targeting the quality of life. This means basically 
several things corresponding to the various levels of museum work 
(ranging from collecting, curation and education to the governance of 
museums).

The UK Government’s expectation about social inclusion started 
with what can be described, in retrospect, as a limited and modest target: 
namely, to widen access to museums’ collections and exhibitions. This 
was based on the rationale that ‘the underlying objective for all museums 
and galleries should be to strive to offer the widest possible access to their 
collections and to the knowledge and expertise of their staff ’ (DCMS, 
1999b, p. 6). This set in motion a process whereby the public, especially 
non-visiting sections of the public, have been placed right at the centre 
of what museums are expected to do. This early policy version of social 
inclusion in museums revolved around the task of tackling the multi-
form barriers to access to museums as cultural and educational resources 
that should be made more readily accessible to ‘untraditional’ audiences 
that DCMS defined as ‘target groups’, i.e. minority ethnic groups, 
disadvantaged socio-economic groups and neighbourhoods and people 
with disabilities. 
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These access barriers, it was emphasized, could take multiple 
forms.4 This approach to social inclusion – centred around widening 
access – remained largely within the parameters of the politics of 
representation and audience development.

The Government’s museum policies was soon to take what can 
be described as a social policy turn whereby museums were expected to 
act as ‘agents of social change’ whose ultimate aim was to contribute to 
improving ‘the quality of life’ of the excluded and those at risk of social 
exclusion (DCMS, 2001, p. 8). The ultimate objective museums were now 
expected to meet was not simply to attract more people from non-visiting 
groups to take advantage of the educational and cultural resources offered 
by museums (DCMS, 2000a, p. 9). 

This social policy function goes well beyond what can be described 
as cultural inclusion, i.e. opening access to the cultural resources and 
assets for the socially excluded, 

4 These barriers could be physical and sensory barriers (disadvantaging 
people with disabilities), cultural barriers (due to the mono-cultural Eurocentric 
worldview underpinning the exhibitions and the failure to reflect cultural 
diversity); attitudinal barriers (on the part of staff when they do not do enough 
to make visitors feel comfortable in a welcoming environment) as well as 
communicative barriers (when messages and information presuppose a certain 
level of education and prior knowledge) (Dodd & Sandell, 1998).
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as well as recognizing the cultural expressions and resources of 
the socially excluded.5 

5 Cultural inclusion can be defined as the mode of widening access to 
cultural goods and to the use of cultural resources and, simultaneously, extending 
the opportunity to contribute to what is deemed to be of cultural value. The 
concept of cultural inclusion is embedded within the normative framework 
of cultural rights which are, as Habermas notes, ‘governed by the principle of 
civic equality’ (2005, p. 14). It is people’s right to participate in society’s cultural 
resources as both users and contributors. This cultural right – essential to what 
McGuigan (2004, pp. 34-35) calls cultural citizenship – was formally recognized 
in the 1948 UN Universal Declaration of Human Rights. Article 27 states that ‘[e]
veryone has the right freely to participate in the cultural life of the community, 
to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.’ Viewed 
in retrospect, and in the light of subsequent developments, this conception of 
cultural rights stopped well short of allowing for the multiplicity of different 
(even contending) cultures as repertoires – normative, affective and ideational 
– associated with distinct and diverse socio-cultural groups in a given society. 
The framework of cultural rights, despite its limited objectives, failed to make an 
immediate impact on mainstream conceptions of rights derived from classical 
liberalism where rights are equated with economic, civil and political rights. 
The multi-cultural question, completely absent in the 1948 Declaration, came 
to underpin and prompt a broadening out of the relevance and scope of cultural 
rights in the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity (UNESCO, 
2001). The 12 Articles of The Declaration, in addition to re-affirming citizenship 
cultural rights and entitlements, advocate cultural diversity and the progressive 
role of culture in development and intercultural dialogue, and contain an 
outright rejection of the thesis about the inevitability of the clash of cultures and 
civilisations. Article 5 reaffirms ‘[c]ultural rights as an enabling environment for 
cultural diversity’. Here I use cultural inclusion to mean inclusion as of right – 
based on the principle of civic equality – into a given society’s cultural resources 
in terms of a) the extent to which the existing cultural resources reflect the 
diversity of cultures specific to distinct and diverse socio-cultural groups, and b) 
the extent of participation in things cultural by individuals and groups as both 
receivers and active contributors. 
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The underlying logic seems to suggest that since the socially 
excluded are inter alia culturally excluded, cultural inclusion should aim 
higher than just simply attracting these populations to the museum; it 
should aim at improving the quality of their lives through a social policy 
role, rather than simply attracting them into the museum as an end in itself. 
Now in addition to the requirement that they should address the multiple 
barriers to access, and attract ‘priority groups’ museums are required to 
work in partnership with local communities and organizations from 
the public, private and voluntary sectors, to make themselves socially 
relevant and responsible through contributing to areas as varied as 
lifelong learning (DCMS, 2000b; MLA, 2002a), community development 
and empowerment (DCMS, 2000a; MLA, 2005b), urban regeneration 
and neighbourhood renewal (DCMS, 2004; MLA, 2002b), rehabilitation, 
health promotion and health care (MLA, 2005c), all of which are by and 
large uncharted territories for the conventional museum profession (Tlili, 
2008; Tlili, Gewirtz, & Cribb, 2007).

Managerialism in UK Museums

The cultural sector, including museums, have witnessed over the 
last decade or so a series of related policy-driven changes in line with 
broader changes in the mode of coordinating public sector organsiations 
in the UK. This new mode of governance in the public sector as a 
whole has been aptly described as managerialism (J. Clarke, Gewirtz, 
& McLaughlin, 2000; J. Clarke & Newman, 1997; Deem, 2004; Shore & 
Wright, 2004).6 Managerialism can best be described as an assemblage of 

6 Sometimes ‘new managerialism’ is used in contradistinction to 
‘managerialism’ to differentiate the current form of managerialism from its 
precursor that originated under the Thatcher government in the early 1980s. 
Here for the purpose of this paper, as there is no need to differentiate old and 
new modes of managerialism, I use managerialism to mean the current form of 
the governance of the public sector and the mode of coordinating public sector 
organizations.
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regulatory and organisational ideas, values, discourses and practices that 
coalesce around most or all of the following defining features:

• Remodelling public service providers on the private for-profit 
sector

• Redefining the relationship between public service organizations 
and users as one between (competing) providers and customers

• Instituting an external regime of audit, accountability and 
quality assurance to measure short-term outcomes based on 
easily measurable performance indicators (usually quantitative/
numerical), coupled with internal performance management 
mechanisms

• Introducing competition between public service providers and 
fostering entrepreneurialism (e.g. via comepetitive tendering)

• Contractual and contract-like relationship between government 
and public service organizations, and low-trust relationships 
between the public, politicians/policymakers and public sector 
organisations

• Centralised, external regulation weakening the autonomy and 
jurisdiction of professionals over their occupational domains

These new dynamics introduced into the public sector since the 
early 1980s in the UK and accelerated with the New Labour Government 
from 1997 on are justified on the ground that they will help ‘modernise’ 
the public sector, improve public sector organisations’ efficiency (i.e. 
doing more for less), effectiveness (i.e. having an impact) and service 
quality standards within a rationalised system of accountability that will 
ensure that the taxpaying public are getting ‘value-for-money’ services 
for their taxes. 

Social inclusion and access targets became part of the contract-like 
funding agreement between the DCMS and the publicly funded museums 
(known as PSAs, Public Service Agreements, and they usually cover a 
period of three years) (DCMS, 1999b, p. 6). Simultaneously, museums 
are expected to develop a management culture of cost-effectiveness, and 
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seek increased support from the private sector through partnerships, and 
develop an internal culture of cost-efficiency, entrepreneurialism and 
performance management. Related to that is the organisational change 
required of museums to adapt and survive within the bidding culture in 
museums to seek and secure competitive funding (Parker et al., 2001) 
by developing an entrepreneurial mode of work and management.7 As 
the permanent core funding is no longer sufficient to cover the running 
costs of the museum’s core activities, publicly funded museums thus have 
to seek additional sources of funding that are increasingly necessary for 
running the core activities of the museum, including social inclusion 
activities.

With the new museum policy framework in the UK, museums 
have been redefined as a public service, rather than fulfilling a cultural 
and historic service, a mandate-based mission, on behalf of and for the 
public whereby artefacts, objects and specimens of historical value are 
‘held … on behalf of the public in “trust” for future generations’ (MMC, 
2000). It is emphasised that museums are no different, and are part and 
parcel of public services, to the extent that they owe their existence to the 
tax-paying public of citizen-consumers. Two managerialist principles are 
brought to bear on publicly funded museums: a) the museum, as a public 
service, has to be responsive primarily to service users (i.e. customers and 
investors in public services), rather than some professional, scientific, 
aesthetic, cultural or even educational criteria; and b) as a public service 
it can and should become auditable and accountable based on user needs 
and wants (as defined by Government). The primary question becomes 
not how well conserved, cared for and studied the objects are within 
museums, but what public uses are made out of these objects, and what 
the taxpaying public is getting out of the museum as a publicly funded 
organisation. 

7 Competitive funding for museums is administered mainly through 
the Heritage Lottery Fund, DCMS and the European Union. The establishment 
of the National Lottery Fund, in particular, as a government-related agency in 
charge of dispensing funds to cultural institutions based on successful proposals 
for action and programmes, with specific targets and outcomes promised, 
marked the formalisation of the bidding culture in the museum sector.
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These managerialist measures, it is argued, will cohere into ‘a 
mechanism for raising standards of efficiency and quality in the sector’ 
(DCMS, 1999a, p. 9). This vision of the museum as a public service, and its 
bracketing with other public services, layers yet another aspect onto the 
museum frictions that Kratz and Karp have mapped out (Kratz & Karp, 
2006). This one is about the uneasy co-existence of two ‘value spheres’ 
(Weber, 2004) that place present-day museums in a tricky double bind: 
namely, the professional value sphere and the consumerist value sphere. 
Should the museum and the museum professional be accountable to the 
government of the day based on the politicised putative needs of museum 
users/customers? Or should they answer to an ethical imperative – 
professional ethical imperative – and be accountable only, or at least 
primarily, to a model of the ideal – or in any case better – user of the 
museum, and better uses and ends of the museum? Should museum 
professionals feel more accountable to future generations, for after all the 
objects are held in perpetuity as much for the present generations and as 
for future generations?

How Performance Management Works Out on the Ground

One of the major challenges facing museums is to step outside the 
traditional collection-centred activities of conservation, interpretation 
and conventional communication around the exhibitions, and change 
their professional and organisational culture to make it more oriented 
towards service delivery to the taxpaying public. DCMS is trying to 
drive and shape this change through user- and visitor-focused standard 
performance indicators, both national and local, which, it is argued, 
‘could be the most potent way of shifting the focus of services away from 
professional values and objectives and towards user-based values and 
objectives’ (MLA, 2001, 64). This requires a ‘change [in] the professional 
culture within the museums and galleries themselves’ (MLA, 2001, 44), as 
‘focusing on professional interests leads to a lack of focus on the user and 
on audience development’ (ibid., 38). Against the background of these 
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policy-driven attempts to reconfigure the museum profession, the next 
question I will try to address is: what are the implications of this regime 
of measurable accountability coupled with the social inclusion agenda for 
the museum profession. I will outline the main preliminary findings in 
this respect from my ongoing research into changes in the professional 
and organisational culture in UK publicly funded museums:8

The situation varies between large national museums and small local 
museums in terms of how strictly they need to align their performance 
with set performance indicators and targets.
In small museums the performance management regime tends to 
steer organisational strategy and professional practice in a way 
that leaves little professional autonomy, in contrast to the ‘light-
touch’ governance of large national museums that allows them to 
retain a great deal of autonomy hat many big national museums, 
a great deal of autonomy is retained (only large museums that 
have acquired a transnational dimension beyond the UK and that 
straddle several fields are in a position to renegotiate their relation 
to Government-driven performance within the framework of a 
light-touch mode of governance).
Some form of evaluating performance is seen as legitimate, 
necessary and having the potential to serve as an incentive to 
publicly funded museums to act in a more socially conscious way. 
However, the performance management culture coupled with 
inclusion targets – as determined by performance indicators – can 
be in tension with professional autonomy, values and identity

8 The findings relate to two dimensions of the museum profession that 
I will try to weave together in my discussion: a) the nature and range of tasks 
and work techniques undertaken and pursued within the museum setting as a 
workplace; and b) the lifeworld dimension of the museum profession, i.e. the ways 
in which museum professionals receive, negotiate and relate to policy-driven 
planned changes in the nature of their work in accord with their professional 
values and the professional cultures (or sub-cultures).
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 Managerialism seems to be working against the organisational 
integration and coordination of the various divisions and roles within 
museums, and thus could create internal management problems for 
museums. Performance management can create competition, rather 
than synergy and collaboration, between the various divisions within 
the organisation. This can also work against the ‘professional project’ 
of museum work and the formation of a coherent professional self-
consciousness.
The performance agenda can be experienced as a bit too overloaded 
and pulling in different directions. Policy-based KPIs (key performance 
indicators) can be interpreted differently as each department tends 
to read its favourable meaning into what type of work and strategy is 
required by the KPIs.
However much people approve of the performance management, and 
even of the necessity for an expanded social role for museums, there is 
still a conviction that the primacy of the collections should be taken as 
the key to giving a coherent direction to museum work. Re-affirming 
the primacy of the collections does not sit very comfortably with recent 
museum policies that seek to place the public as the primary target of 
museum work, and as ‘the measure of all things’ done by the museum, 
irrespective of where that would leave the collections.
The bidding culture works in such a way as to broaden the scope of 
the cross-cutting, generic skills expected and increasingly required of 
museum professionals, especially in medium to small museums – it now 
necessitates multi-faceted fund-raising skills as a key aspect of all museum 
professionals’ expertise profile (the capacity to identify potential funders, 
approach them and write well-thought-through bids)
In smaller museums staff are expected to work effectively across the board 
and act as generalists rather than specialists, and participate in practically 
all the activities of the museum, and they are likely to find themselves in 
situations where they have to perform tasks for which they are not well-
equipped, and which stand at several removes from what they can do best 
(e.g. curators doing PR and heavily involved in applications to potential 
funders).
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Attracting funding is very time-consuming and can divert resources into 
putting together solid bids that, however solid they might be, may or may 
not be successful in attracting funding and committing external funders.

The current regulatory climate in conjunction with the bidding 
culture tends to favour visitor-oriented activities and programmes 
– as opposed to collection-centred activities. Two consequences are 
likely to follow: a) museums can have a very vibrant and dynamic 
education, communication and community relations departments 
in contrast to the work of collection-focused departments that can 
remain underresourced and relatively underdeveloped; b) there 
can be a recognition and career progression problem arising from 
the unequal visibility of roles in cross-team projects (backstage 
work upstaged by the much publicised work of the front-of-
house public-facing education, communication and community 
relations).
The type of programmes that external funders are usually prepared 
to support are for the most part short-term programmes aimed 
at producing quantifiable outcomes in the short term. This is not 
likely to chime with museum professionals’ timescale for what 
they see as the type of impact they are most keen and motivated 
to work towards.
A culture of branding is taking root in the museum sector and 
its benefits are expected to be both short term and long term 
and can benefit the core activities of the museum. Commercial 
brands would want to ride the museum brand, and the museum 
thus becomes a brand acting as a vehicle to lend some kudos to 
a commercial brand out in the market. And the money obtained 
could have indirect benefits on several other fronts beyond the 
programmes that have been funded, as it can raise the public 
profile and visibility of the museum, and successful funding will 
be very likely to attract further funding from old and new funders. 
This of course favours the big museums with big iconic names that 
can carry a brand, and looks set to create or reinforce a two-tier 
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museum sector.
However, insofar as it is dependent on what one respondent aptly 
described as private ‘funding with strings’, the underside of this 
museological entrepreneurialism is threefold. First, it can create 
some dependence on funders’ priorities and agendas and thus can 
undermine the professional autonomy of museums, and there 
can be some serious discordance of visions and agendas between 
funders and museum professionals. Second, amidst these funder-
driven activities, the collections are likely to get sidelined and 
lost in publicity and activities that do not link back sufficiently to 
the collections. Third, private funding adds yet another layer to 
the culture of performance measurement as funders want to see 
quantifiable outcomes that can be cited and invoked to enhance 
their own PR in a way that can easily resonate with a broad range 
of public audiences, including the media and local and national 
government.
Museums are now learning and consciously borrowing from the 
leisure and entertainment industry. Many museums consciously 
attempt to model themselves on amusement arcades, theme parks 
and other visitor attractions where fun is sought as an end in itself. 
The leisure and entertainment industry are seen as both sources of 
good models and as rivals over people’s attention and free time.

The paradoxical effect of free entry (in place since 2001), combined with 
the entrepreneurial culture in museums, is that whilst free entry was 
presumably a move towards de-commercialisation of publicly funded 
museums, the unintended effect of this policy is that commercialisation 
is sneaking back through the back door in the form of commercialising 
and marketing temporary blockbuster exhibitions – for which museums 
charge entry free – whilst the permanent free-entry collection can 
get taken for granted and not receive enough investment – resources, 
planning, activities around them, publicity, and even scholarship etc.
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Museum Education and Training in the UK: An Overview

A profession needs a knowledge base as well as a value base to 
be acquired through sustained, systematic period of training on and off 
the job. In the case of most professions this knowledge base is provided 
mainly, albeit not exclusively, through university-based courses. Museum 
work in the UK over the last couple of decades or so has moved towards 
the model of a postgraduate degree based profession, with museum 
studies courses designed specifically to feed graduates into the museum 
labour market. Many challenges facing museum work and defining 
characteristics of the profile of the museum workforce are bound up 
with the existing provisions for professional education and training: 
these pertain mainly to conditions of employment, career promotion and 
progression structures, pattern of entry pathways into museum work, 
oversupply of museum studies graduates in search of their first entry-level 
museum job, the ever increasing importance of volunteering both for 
museums and for potential entrants into museum work, and some skills 
gaps. It is thus important to take stock of how museum studies courses 
are faring, in terms of the types of knowledge, skills and competencies 
they provide, as well as in terms of the way they relate to museums as 
occupational settings and the museum sector as a labour market.9

9 In addition to some documents that have been consulted and data 
emerging from my ongoing ESRC-funded research, my analysis is informed by 
discussions with six former students on UK museum studies courses as well as 
my occasional discussions with Chris Fardon from the MLA and Maurice Davies 
from the Museums Association. Maurice Davies’ 2007 Report is a most valuable 
study on pre-entry training and related issues facing new entrants and the sector 
as a whole, and a great deal of my discussion is based on Davies’ findings and 
insights.
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At present there are 13 museum studies courses in the UK 
recognised by the Museums Association (MA) as offering educational 
provisions that meet the expected standards for the professional 
competence necessary for entry-level posts. There is, however, a great 
degree of variation across these 13 MA-recognised courses, pertaining 
to the taught content, pedagogy, the degree and type of input into the 
course from museums, as well as the nature of work placements for 
would-be graduates.  Another significant variation consists of the 
institutional location where museum studies are hosted: the hosting 
academic division can vary in terms of its disciplinary focus (cultural 
studies, sociology, management, etc.) which can have implications for 
curriculum and pedagogy of the museum studies courses. I will home 
in on two foci in particular, namely: a) the nature and work-relevance 
of the skills and competencies – both knowledge-based and value-based 
– graduates acquire through these courses against the backdrop of the 
perceived skills needs and shortages in the sector; and b) the implications 
of the organisational culture of UK academia for these museum studies 
courses and for the quality and quantity of the credentialised professional 
expertise that flows into the museum labour market and workforce.

A) Relevance to the museum workplace/labour market 

Generally, it is not easy to establish a straightforward causal 
link between the profile of educational provision of a given course and 
the overall quality of performance by recent graduates/professionals 
that have come through that course. This is so because the world of 
work is shaped and mediated by so many variables that can make the 
university-based academic knowledge and training no more than loose 
parameters open to multiple and even unpredictable applications, and in 
more problematic scenarios the practicalities of the workplace can render 
academic knowledge largely irrelevant and even an obstacle or distraction 
to efficient problem-solving judgment, decision-making and action based 
on embedded know-how or practical sensibility that can be acquired on 
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the job, but is virtually impossible to teach, theorise and communicate. 
This is particularly true of the situation of museum courses vis-à-vis the 
quality of museum work performed by museum studies graduates. One 
aspect of the problem is that there is no neat one-to-one relations between 
the theoretical and practical competencies the courses prepare future 
museum professionals for, on the one hand, and work techniques, skills, 
aptitudes and forms of knowledge required on the ground by different 
tasks and roles situated in different museums, with different sizes, different 
disciplinary foci, different corporate missions and governance structures 
(public, private, voluntary and various combinations of these). 

It is now common knowledge that museum studies in the UK 
are oversubscribed in terms of student numbers, and so is the museum 
job market in terms of the number of graduates with museum studies 
postgraduate degree aspiring to land their first entry-level posts. However, 
despite the oversupply of graduates and potential entrants, museum 
studies courses in the UK have been unable to fill some gaps in the 
professional competencies/skills map of the museum sector. Some skills 
gaps still persist and some are becoming more serious as the museum 
is increasingly taking on new social roles and experimenting with new 
work techniques necessitated by the policy-driven imperatives of social 
inclusion, performance management and entrepreneurialism. Based 
on Davies’ report (2007) and preliminary findings from my ongoing 
research, the main current skills gaps could be identified as follows:

- Museum education and educators who combine object-
relevant disciplinary knowledge with practical pedagogic 
skills (and the pedagogy we are talking about here is of a 
unique type that cannot be transferred from formal teaching 
pedagogy – certainly not in a straightforward and automatic 
way, given the nature of the museum’s informal educational 
context and the multiplicity of audiences and the unique 
circumstances under which museum educators have to 
work)

- Working with local communities in effective, engaging and 
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sustained ways
- Practical management skills
- Object-based and subject-specific specialisms
- Expertise in science and technology that can feed into 

science museums and science centres10

- Imaginative, public-sensitive marketing and public relations 
skills (although the situation seems to be improving 
considerably on this front)

The massive number of applications for entry-level jobs contrasts 
with the shortage of applications for middle and top-managerial positions, 
specialist curatorial positions, and more generally posts that require 
object-based and subject-specific specialisms. Museum studies courses 
tend to supply graduates with generic across-the-board theoretical and 
to some degree professional knowledge that by and large suits museum 
generalists – as opposed to specialists – who could be trained into 
specialists of various sorts at the post-entry stage (Tran & King, 2007). 

10 This lack of expertise in science and technology is arguably the 
most serious knowledge/skills gap with respect to subject specialism; and the 
problem affects all areas of work in science museums and science centres, or 
science or science-relevant galleries within generalist museums (i.e. curation, 
interpretation, exhibit design, communication and education). It is often argued 
that museum studies courses, as a result of the uneven disciplinary profile of the 
teaching expertise available, are weighted towards social history subject areas. 
As Maurice Davies notes based on responses from many museum professionals 
in the UK:
the current situation [is] stereotyped as the continuing production by universities 
of large numbers of potential social history curators, when museum demand is 
for education and learning staff and natural science and technology expertise 
(Davies 2007, p. 33).
To some extent this reflects a broader phenomenon in the UK educational 
system: namely, the proportionately very low number of students who go down 
a mathematics and science study and career pathway, and as a result the serious 
shortage of mathematics and science educators in general.
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However, more needs to be done on the part of museums to put 
in place sound and sustained strategies for post-entry and mid-career 
training for staff. As Davies (2007) notes, generally post-entry entrants 
are not adequately inducted, trained and developed. As a 2005 DCMS 
document noted: ‘The [museum] sector is underinvesting in new recruits 
and in CPD (continuing professional development)’ (DCMS, 2005, p. 
33). There seems to be an implicit assumption that people learn best 
when they are left to confront and tackle problem-solving tasks of their 
everyday professional lives. Whilst there is certainly some truth in this 
assumption to the extent that there is always some implicit tacit expertise 
that accrues as one goes along, and practical knowledge is cumulative, 
structured well-financed post-entry internships could provide valuable 
practical experience for new entrants that can complement their 
university-based training. However, unlike the US and perhaps other 
countries with more museum involvement in pre-entry and post-entry 
training and more diverse entry routes, structured internships are rare 
in the UK (Holmes, 2006) given the general withdrawal of museums 
from the provision of pre- and post-entry training. Where training is 
provided for staff in middle managerial positions, there is a tendency for 
it to be repetitive and not of much added value (although these training 
opportunities for experienced staff could be more valuable as networking 
occasions rather than as training opportunities per se).

Nonetheless, there are some good, if limited, examples of museum 
involvement in the design and delivery of museum studies programmes 
whereby to embed practice-based and practice-oriented components 
in the courses. Attempts to embed the museum contribution to the 
courses include having a module designed and taught by experienced 
museum practitioner, and/or organising regular independent lectures 
given by experienced museum professionals. The themes of such course 
component are usually around some practical aspects of museum work 
(exhibition design, museum education, interpretation, etc.), substantiated 
by many concrete examples drawn from the museum world. Another 
way of embedding the input of museums is through having museum 
practitioners sit on the board of examiners and involved in assessment 
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(mainly as external examiners or supervisors). This component of the 
course, many respondents noted, was very engaging as well as proved 
to be very useful later at work – the museum input into the course helps 
gradually initiate graduates and prospective museum entrants into a 
practical ‘feel’ for museum work and its complexities, and dovetails with 
the more theoretically oriented aspects of the course. However, it seems 
museum involvement in the design and delivery of museum studies 
courses is not sufficiently mainstreamed across the 13 courses, and 
museum input and pedagogic involvement vary a great deal across the 13 
courses both in terms of size and type of input.

 Museum studies students’ actual sustained contact with the 
museum world takes place mainly through the placements that students 
in most courses are required to go on prior to graduation. The quality and 
expectations about students’ placements again vary from course to course, 
and vary, too, depending on the museum that hosts the placements. 
However, the obvious issues with the prevalent pattern of placements in 
the UK are its insufficient length (only 4 to 8 weeks), the relative lack of 
organization and coordination between university and museum, lack of 
adequate supervision of the placements by universities (Davies 2007), as 
well as lack of enthusiasm for hosting and supporting these placements 
on the part of some museums.

Impact of Academic Organisational Culture on Museum Studies

I now turn to the question of the ways in which the organisational 
culture of academia, and UK academia more specifically, colours many 
aspects of university-based museum studies courses. I will discuss three 
aspects in particular where the impact of academic organisational culture 
is most manifest: a) student recruitment, b) the nature of educational 
provision as well as research associated with these courses, and c) the 
types of knowledge and expertise that that can be afforded through 
museum studies courses.



219

In terms of the size of student intake within the 13 courses in the 
UK, the first thing to note is that student intake is not estimates about 
the needs of the sector and, on the flipside, the employability prospects 
of graduates. There seems to be little consideration for the number of 
new entrants the museum sector will need short-, mid- and long-term. 
Due to the location within a university organisational context, student 
recruitment by museum studies courses seems to be conducted primarily 
in accord with their respective universities’ strategic plans for student 
recruitment, and not based on the objective of answering the needs 
of the sector in terms of the quantity and quality of aspiring museum 
professionals.  Davies (2007: 29-30) found that of the 13 courses only 3 
had a policy of placing restrictions on the size of student intake per year 
to avoid contributing to the oversupply of museum studies graduates, 
whilst most courses did not have a specified cap on the number of 
students to be recruited, and will thus take on as many students who 
would meet certain criteria as they can. Another criticism that could be 
made of most of these courses, as Davies (2007) noted, isthat they do not 
do enough to be selective about the students who apply for the posts. This 
is because but museum studies courses operate in a marketised higher 
education environment where they have to demonstrate – internally 
to the managerialist powers that be within universities – that they are 
recruiting enough students to go on the course.

The proportionately large number of museum courses – i.e. in 
proportion to the needs of the museum job market – are driven less by 
the demand from employers (i.e. museums) and the sector as a whole 
and more by the expansion of the higher education sector in the UK 
and competition between higher education institutions to increase 
student numbers and to diversify and expand their overall institution-
wide curriculum mix. But this should not simply be viewed in isolation 
as a matter of museum studies courses recruiting as many students as 
possible irrespective of the employability prospects of graduates in the 
sector; the oversupply of museum studies graduates should be seen, at 
least in one important dimension, as a reflection of the policy-driven 
phenomenal expansion in student numbers in the UK in the context of 
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what is known as the New Labour Government’s widening participation 
programme. Universities in the UK receive from the Higher Education 
Funding Council financial support to cover educational provisions in 
proportion to the number of home students recruited, and based on the 
unit of funding per student – also known as the unit of public resource 
per student (whilst international students pay exorbitant full tuition 
fees). This will also be reflected in the internal devolved budget of each 
department depending on the size of its student intake. Departments and 
courses that do not recruit very well risk being shut down, discontinued 
or at least being hit by so-called efficiency cuts that will reduce its staff 
and facilities.11 Now this oversupply of museum studies graduates, and 
the inability of the museum labour market to absorb them, is bound to 
create what Pierre Bourdieu calls the ‘inflation of qualifications’. This is 
arguably one of the factors that stand behind the notoriously low pay 
in the UK museum profession, especially at entry-level and junior posts 
levels. The other thing is that the great number of courses and graduates 
churned out every year seems to have created a climate of complacency 
regarding the professional training of would-be museum practitioners 
and, more importantly, minimised the role of museums in pre-entry 
training. The apprenticeship/traineeship mode entry into the profession 
has all but disappeared, and the proportionately large number of museum 
courses seems to have caused museums to withdraw from playing a 
significant and proactive role in driving, designing and delivering pre-
entry, employer-driven professional education/training for new entrants. 

11 In UK higher education institutions generally humanities and social 
sciences departments are particularly prone to this type of so-called restructuring, 
but there have been many cases where even science (especially chemistry) and 
mathematics departments have been shut down because they had been able to 
attract enough students. The other justification for closures or retrenchments of 
academic units is to do with what the universities’ senior management teams 
would deem to be low ratings in the Research Assessment Exercise (RAE).
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The other equally important factor that has shaped the content of 
museum studies courses is related to research. The nature of the research 
conducted and produced from within a given academic unit is very likely 
to have a spill-over effect on the type of teaching provided. Teaching 
expertise should, ideally, be informed by actual research expertise (Deem 
& Lucas, 2006; Lucas, 2007). This is especially the case with a professional 
course where research-validated knowledge taught to students is a key 
feature as it allows (researched) practice to inform teaching by virtue of 
the mediation of valid and rigorous pieces of research.

 Museum studies courses are generally located in research-active 
academic divisions, and many of the staff involved in teaching are very 
distinguished researchers who have been making significant contributions 
to understanding various aspects of the work of museums, and have had 
an impact on museum scholarship and policy within and beyond the UK.12 
The research that has been coming out of these academic units – where 
the course are located – over the last decade or so has been shaped by 
two imperatives, both of which have serious funding implications: a) the 
Research Assessment Exercise (RAE) and b) the funding/commissioning 
by government or government-related sources of funding. The first factor 
affects, albeit to varying degrees, all research-active academic divisions 
and is not thus in any way peculiar to museum studies courses, but its 
effect on what is presumably an advanced professional course should be 
noted. 

12 Museum studies courses in the UK, it should be recognised, played a 
pioneering role in not only providing a grounded understanding of the various 
aspects of museum work past and present, but also in stimulating and informing 
avant-garde thinking and action in museology and museum practice in the 
1980s and 1990s that brought about a whole paradigm shift in the role and 
function of museums (in relation to formal education, multiple constituencies, 
the public sphere, cultural difference, alternative approaches to interpretation 
and communication, new work techniques, etc.). There seems to have been more 
of a synergy between these courses and the world of museum practice before the 
courses expanded in size and became deeply embedded in the organisational 
set-up and culture of their institutions.
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One of the expectations about research submitted to the RAE, or 
one of the widely perceived expectation in any case, is that the research 
output should meet certain criteria of theoretical and methodological 
rigour and originality, whilst the way research outputs relate to practice 
in concrete terms is of less importance as an assessment criteria (e.g. 
peer-reviewed articles in academic journals are more highly rated 
than articles appearing in peer-reviewed professional journals that are 
practice-oriented, although most of the latter, too, are peer-reviewed). 
On the other hand, commissioned research whose funding comes from 
government or government-related sources is often confined within the 
policy’s terms of reference, so to speak. Its focus and take on issues thus 
tend to be pre-set by the government policy agenda and, as was noted in 
the responses gathered, lacks the independence to go beyond the policy 
brief and provide insights that can further critical understanding in 
general or inform imaginative practice independently of what the policies 
want and expect. Outputs of this type of research are usually reports 
to government or government-related funding organisation (which, 
incidentally, are not highly regarded from an RAE point of view). What 
tends to happen is that the RAE weights research towards theory, and the 
commissioning mode of funding weights research towards advocacy. As 
research is predominantly either RAE-driven or policy-driven (and thus 
RAE- and policy-oriented), what gets deprioritised is research derived 
from practice problems on the ground, and oriented towards formulating 
research-based answers, or at least broad approaches, to practice problems 
and enhancing museum practice more generally.

Museum Professional Knowledge: knowing (to do?) what and how? 

Some criticisms of the museum studies courses are typical of the 
ways in which university-based courses are perceived by practitioners in 
various fields. It is a very common criticism of various profession-oriented 
courses that they are out of touch with the complex realities of practice. 
Museum studies courses are no exception in this regard; and perhaps 
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museum studies courses are particularly open to this type of criticism 
because, unlike other professional courses (law, nursing, medicine, 
accountancy, etc.), there is likely to be much more disagreement about 
a) what constitutes profession-specific knowledge and competence 
for museum work, and b) how best to frame and teach profession-
specific practical knowledge. This is especially the case with the recent 
differentiation of museum work that I have pointed out above. The 
museum sector is a loosely structured professional field (as opposed to the 
more established professions). As a result, the nature of the professional 
knowledge and skills required varies from job to job and from task to task 
within the same job, and in parallel depends on the nature of the museum 
and the local circumstances within which it operates.

This raises a problem and challenge for university-based museum 
studies programmes, a problem that is not just simply due to the ways 
in which museum studies courses are designed and delivered, but are 
in part due to the unique characteristics of museum practice (especially 
at the current juncture) as well as the nature and limits of university-
based professional courses in general. In fact, the challenge or criticism 
of the disjuncture and distance between theory and practice is a common 
criticism and in many cases a valid one at that, but can become a clichéd 
stereotype that does not move out thinking much further forward. Having 
a go at unpacking the problem and its causes is what the situation calls 
for. Rather than put it all down to failings in the design and delivery of 
the course, there needs to be a realistic balanced understanding of what a 
university-based professional course can do within the existing range of 
possibilities and constraints. My view is that that type of criticism is both 
fair and accurate but at the same in some way misplaced. We are talking 
here about two separate domains, governed by two separate logics that 
need to be recognized. I do not happen to be involved in any teaching on 
anything related to a museum studies course, but I would argue, partly 
based on my experience teaching experience with students drawn from 
a range of other professions (mainly teaching, social work and nursing), 
that we are conflating two different things, two different languages. It is 
in some sense inevitable that museum studies courses will be limited in 
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terms of how much they can prepare the student to anticipate and handle 
practical situations. At this point I need to make some useful distinctions 
to unpack what we mean by and expect of museum professional 
knowledge. A useful starting point would be to distinguish between three 
distinct types, or dimensions, of professional knowledge which I would 
characterise as follows:

to know about museums through accounts – sociological, historical, 
educational, economic, etc. – of the phenomenon of the museum 
as an institution of display (this is what is known in epistemology 
as propositional knowledge (Winch, 2004) – or knowing-that); in 
this case the type of knowledge provided is disciplinary knowledge 
and strictly speaking not professional, although it can underpin 
professional knowledge
to know how to do museum work, usually by being immersed in the 
actual setting of professional practice, and usually under the guidance 
and supervision of an experienced practitioner, in the context of an 
apprenticeship, traineeship, internship or learning on the job of some 
kind. Know-how is generally used interchangeably with the concept 
of practical knowledge, and in English-speaking contexts can be 
equated with skills (L. Clarke & Winch, 2006)
To know about how to do museum work: this third dimension of 
museum professional knowledge can be found in museum studies 
courses where propositional knowledge is presented to students 
about a) how particular problems, issues and dilemmas – as a matter 
of general rule guiding practice – ought to be dealt with and addressed 
in the practice setting; and b) how particular instances of practice 
problems arose and the types of problem-solving skills, judgement 
and action that were applied to address these problems, developing 
thereby students’ case knowledge (Hoyle & John, 1995).13

13 There is another variation of professional knowledge which sits between 
know-how and propositional knowledge about know-how. I am thinking of 
cases of simulated or virtual practice, for example, that are used as one of the 
pedagogical tools in museum studies courses with a view to developing the know-
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The lack of symmetry – a symmetry of applicability or 
straightforward translation – between the types of knowledge and 
expertise provided by the courses and the practical knowledge and skills 
required by the problem-solving tasks practitioners face on the ground, 
is, arguably, to some degree inevitable in any case. It stems in part – and 
admittedly only in part – from an undifferentiated understanding of 
knowledge and skills – of the ‘stuff ’ that students can and will acquire 
through a university-based professional course.

We need to recognize, I believe, that a university-based course 
has to operate within certain parameters – logistical and organizational 
constraints, limitations and possibilities – that do not map onto the 
practice field and the practice situations that new entrants find themselves 
in. Perhaps the most important thing that needs to be borne in mind 
is the fact that a museum course can offer only exposure to a finite 
limited number of practical situations, often discussed from the scholar’s 
point of view, rather than from the point of view of the practitioner 
involved in the situation who tries to apply embedded problem-solving 
skills that have been acquired on the job, most often in implicit subtle 
ways. In other words, a university-based museum course is bound 
to be finite in its scope and coverage of actual practical cases that will 
inform students’ case knowledge, and even its coverage of theories and 
approaches to understanding the multi-faceted work of museums located 
in heterogeneous and in some cases incomparable national and local 
contexts (to build students’ propositional knowledge). 

how aspect of professional knowledge. It can be counter-argued, however, that 
insofar as simulated practice based knowledge takes place outside the contingent 
multi-layered and multi-faceted reality of the practice setting (including the 
reality of the consequences of each judgment and action pursued), it is always 
based on partial, edited and constructed version of the actual practice setting, 
and thus all it can aim to do is develop knowledge about know-how, including 
virtual case knowledge, with a certain degree of empathy with those engaged in 
the problem-solving tasks on the ground.
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In contrast, practice on the ground is infinite in terms of its 
variations; always unpredictable, always throwing up unique cases that 
cannot be solved either by reference to existing theories or even by 
reference to an exhaustive knowledge of cases. Hence, I would argue, 
the importance of recognising that what museum practitioners need to 
develop, and what they need to apply in any event, is a certain professional 
jurisprudence coupled with critical reflective practice (Teather, 2007) 
that can bridge the divide between theoretical knowledge and practical 
skills and competencies. This professional jurisprudence, whilst it can be 
loosely informed and facilitated through academic and practical training, 
both university-based and the on the job, can be acquired only in situ. It 
is irreducibly context-sensitive, and the contexts within which museum 
professionals need to use and apply their professional jurisprudence are 
always in constant flux, varying and changing all the time, nearly with 
every new work situation that involves yet another unique encounter 
between museum professionals, users, objects and specific logistical and 
organisational constraints and possibilities. This is the type of generative 
and adaptive aptitude that museum courses should give more attention 
to, certainly in collaboration with museums as active contributors.

Developing Alternative Routes into the Museum Profession

One aspect of the occupations’ push for professionalization 
is through regulating and tightening up the entry routes into the 
profession via more or less standardised pre-entry routes. Entry routes 
into professions, however, do not necessarily have to be centred around 
university-based courses at the end of which successful graduates will 
obtain certified expertise; entry routes could take the form of work-
based apprenticeships or traineeships. The more important thing for the 
professional project of a given occupation is that entry-level training and 
qualifications are sufficiently standardised, recognised and accredited, 
usually under the aegis of the relevant professional organisation that 
represents the occupation.
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Responding to the practice-related inadequacies of museum 
studies courses and the existing skills gaps, some persistent and have been 
around for quite some time now, and some emerging as a result of the 
enlarged social role of museums, there is now a serious attempt in the UK 
to create and support alternative routes into museum work that can co-
exist with the postgraduate degree route. This is happening in the context 
of the Creative Apprenticeships scheme, an imaginative programme 
designed and run jointly by the Creative and Cultural Skills Council and 
the MLA (already piloted with several museums, and scheduled to be 
launched in September 2008). The rationale for this educational venture 
is the fact that the postgraduate museum studies degree is a) not readily 
accessible to all those aspiring to get into a museum career; and b) not 
responsive enough to existing skills gaps, especially museum skills of a 
more practical and vocational nature.

Museum studies courses is in effect inaccessible to all those who 
have not taken the traditional academic route and who are unable to pay 
big amounts of money in tuition fees and then volunteer for years to get 
a foothold into the lower rungs of the profession. Getting a foothold in a 
museum career is thus practically beyond the reach of many young people 
with a great deal of potential in the field due to the unequal access to 
higher education and, where a museum studies degree has been obtained, 
a significant period of unpaid work has become the norm as pre-entry 
training experience, something that not many young people are able to 
afford. In fact, volunteering as pre-entry training usually amounts to a 
couple of years before the trainee/volunteer can feel they have something 
to put on their CV to stake their claim to their first museum post with 
some realistic prospects. The increasing importance of volunteering as a 
standard pre-entry route thus works to perpetuate the socio-economic 
and ethnic profile of the museum workforce as those young graduates 
who have the enabling means to volunteer are most likely to come from 
‘traditional’ backgrounds. The other implication of this situation is that 
volunteering came to be viewed as de facto on-the-job training, which 
has further disincentivised the museum sector to make some coherent 
and sustained investments in traineeships. In fact, in the absence of 
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sponsored traineeships in UK museums, many volunteers hoping to get 
into a museum career relate to volunteering as self-funded traineeships.

The Creative Apprenticeship scheme aims to go some way towards 
remedying what is described as ‘the culture of unpaid work experience’ – 
i.e. volunteering – that dominates the museum sector. It is also meant to 
begin to counter the museums’ near complete withdrawal from pre-entry 
training as a result of the big number of museum courses and the fact that 
a postgraduate degree pre-entry route has become practically the only 
option. The second reason for devising this alternative entry-level training 
is the idea that these apprenticeships can be more flexible than academic 
programmes that are rooted in academic disciplines and, in some cases, 
some rather rigid disciplinary traditions. These apprenticeships thus 
have the potential to be more responsive to the changing circumstances 
and needs of museum practice and the sector; it is also argued that these 
apprenticeships have the potential to meet employer needs and demands 
to fill certain skills gaps as well as answer their search for people with 
practical skills that cannot conceivably be acquired outside some form 
of work-based training (as opposed to off-the-job university-based 
education). These apprenticeships are aimed at combining both targeted, 
focused vocational/professional training with pre-entry work experience 
within an employer-driven framework because, as the Creative and 
Cultural Skills Council puts it, ‘for employers, someone with relevant on-
the-job experience is more valuable than an untested graduate’ (Creative 
and Cultural Skills, 2008).

Recommendations

Now I would like to draw out some conclusions and lessons from 
the UK experience, put forward less as recipes for action than as possible 
directions to stimulate debate and thinking around these issues:
With respect to managerialism and social inclusion in museums:
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Evaluating the work of museums and its impact is in principle a very 
good thing, and can help inform museum professional jurisprudence 
and reflective practice in substantial ways. However, more 
consideration needs to be given to how performance measurement 
is organised, based on what type of criteria, values and visions, and 
what the intended and unintended effects of this system are on 
various types of museums and various professional roles involved in 
museum work. The uniqueness of the museum and what they do for 
society need to receive more recognition, so that museums can do 
their work on various fronts better. Whilst a museum is at the service 
of the public, it cannot be easily equated with other public services, 
and accordingly be expected to deliver outcomes comparable to 
other public services, and subject to the same criteria. The outcomes 
and impact of the work of museums are most likely to come about in 
highly mediated, delayed and dispersed forms which will be difficult 
to identify, let alone capture in a measurable way, not least because 
even the beneficiaries may not be aware of the outcome and impact 
of the work of museums on their attitudes and dispositions, their 
values, their practical and theoretical knowledge, their social life, etc. 
Further, museums have many publics and should respond to many 
publics and constituencies, and not just to an undifferentiated public 
as is the case with the health service for example (where everybody 
has the same expectation, i.e. good health care); museums’ publics 
never have uniform standardised expectations, understandings or 
uses of what museums can offer (and they also occupy different time-
frames, it were, because the publics of museums include the many 
publics of future generations). This uniqueness needs to be taken 
into account in formulating evaluation criteria for performance. 
And there also needs to be more involvement on the part museum 
practitioners and their professional organisations in formulating 
evaluation criteria for performance.
Museum policies should depart from the one-size-fits-all approach 
with regard to museums, and recognise that the massive diversity of 
museums requires that each museum be given some leeway to work 
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in such a way as to play to its strengths, depending on each museum’s 
unique circumstances, resources, possibilities and constraints. 
Faced with so many expectations to deliver so many functions and 
targets as regulated by the managerialist performance measurement 
regime, museums run the risk of spreading themselves too thin and 
eventually they may end up not doing very well on several fronts. 
Overstretching museums with too many tasks and expectations is 
very likely to create a sustainability issue for museums; a sustainability 
deficit that, in turn, is very likely to have a negative knock-on effect 
on the quality of what museums do on all fronts, collection- and 
audience-related (Davies, 2008).  The new museum policy framework 
in the UK has the potential to stimulate museums to act in imaginative 
unconventional ways to meet new challenges and be responsive to 
their changing social milieu. However, expectations about what the 
museum can do need to always be grounded in realistic assessments 
and hopes. It is unrealistic to expect museums to play a role that goes 
far beyond the cultural sphere, except on a relatively marginal level 
where they can provide some cultural support for what mainstream 
social policy.
The social inclusion museum policy framework in the UK appears 
to rest on the premise that the agendas of social inclusion and 
managerialism in museums are compatible and can reinforce each 
other. It is important to bear in mind, however, that the principles 
of managerialist efficiency and social inclusion are distinct; and 
arguably they ought to remain and be treated as different as they 
can potentially pull in different, competing directions. Managerialist 
efficiency is rooted in an instrumentalist type of reasoning that 
aims to extract value-for-money out of museums for all segments 
of the taxpaying public. Social inclusion, on the other hand, arises 
from what is essentially an ethical concern/imperative in response 
to the exclusion and underrepresentation of some social and cultural 
groups with respect to museums’ visitors, workforce, cultural 
artefacts, interpretations, activities and even governance structures.
A good degree of professional autonomy is necessary for the 
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development and enactment of professional reflective practice and 
embedded jurisprudence as a grounded problem-solving framework.
There should be some balance between evaluating and assessing 
quantitative and qualitative aspects of museum performance. 
Demonstrating quantity could obscure quality: as the social inclusion 
agenda is now inextricably wedded to the supervisory mechanisms 
of performance management, this can cause museums to scramble 
for increased visitor numbers at any rate, irrespective of the quality 
and substance of the experience their visitors and users – whether 
‘traditional’ or ‘untraditional’ – are taking away.

With respect to museum studies courses:

To counter the oversupply of graduates, the inflation of qualifications 
and the consequently bad employment conditions at entry-level 
and junior posts, restrictions should be placed on the number of 
students each course can recruit per year, carefully determined 
within something like a quota system that takes account of the size 
of educational resources – including human resources – of each 
course. Professional organisations are perhaps in a good position to 
work out some arrangement along these lines, in consultation with 
the courses themselves. And then subscribing to this quota system 
could be incorporated into the validation/accreditation criteria used 
by professional organizations for these courses.
Compared to other aspects of museum work and training, there is 
clearly a paucity of knowledge and research around museum studies 
courses. Research-based knowledge about the various aspects 
of postgraduate museum studies education and how it relates to 
museum work is critical to any attempt at enhancing the added value 
of these courses in terms of content, pedagogy and synergy with the 
changing map of museum work.
Unlike other professions, there does not seem to be a clear and 
coherent conception – shared by practitioners, policymakers, 
researchers and professional organisations, etc. – of what constitutes 
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museum professional knowledge. This calls for more research 
around museum professional knowledge and a debate, involving 
all stakeholders, around what can be seen as the core elements to 
professional knowledge that have to be acquired at the pre-entry 
stage. We might end up – and there would not necessarily be any 
harm in this – recognising that several professional knowledges need 
to be identified and recognised and thus design museum studies 
curricula and professional development and training accordingly.
Given the ‘generalist’ training provided by museum studies courses, 
consideration should be given to the possibility of building a 
significant specialist dimension into museum studies courses 
(e.g. social history education, science education, curation, etc.). 
Object-specific training would still need to be provided post-entry: 
museums should take more responsibility for on-the-job training 
and professional development.
The work placement should be more standardised and tightened up 
in terms of how it is organised and what is expected of it. Perhaps a 
good starting point is to try to learn from the way work placements 
are designed and delivered in other professional domains. The PGCE 
placement could perhaps offer a different model that could inspire 
a rethink of some aspects of the museum studies work placement. 
Another move that could enhance the work placement and its added 
value is to make it subject to some assessment of some kind (as it is 
currently unassessed).
Criteria for recruiting students should be a little more selective and 
should in parallel seek to attract applicants with science and science 
education backgrounds (acquired through university first degrees).
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Training for museums and the National Charter for museum 
professions in Italy: a new prospective for development

Anna Maria Visser Travagli1, Francesco Badia2

Abstract

 Traditionally Italian universities have trained researchers 
and professionals in conservation: archaeologists, art historians and 
architects. It is only with the reform of the universities, from 1999, that 
the teaching of museology and museography have also been expanded. 
 Italian museums are for the most part public museums, 
depending on local bodies or the national ministry; they lack autonomy 
and do not possess specific professional figures. The task of conservation 
has predominated over the other roles of museums, but with the reform 
of the conservation law in 2004 the definition of ‘museum’ has been 
introduced in Italy as well, and regulations regarding the development 
of heritage have been issued; in addition the Regions have also taken on 
a more active role for museums belonging to local bodies and for the 
development of their territory.
 Museum professions are not officially recognised, but the 
museum community, through the various associations and ICOM Italia, 
1  University of Ferrara, Italy, Member of the Executive Board of ICOM 
Italy, Past-President and Member of the Executive Board of ANMLI.
2  University of Ferrara, Italy, Ph.D. in Business Economics, Research 
Fellow.
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has put together a document to act as a general reference, the National 
Charter of Museum Professions, which has been followed by the Manual 
of Museum Professions in Europe.
 Now there is a need to plan the content and outlines of vocational 
training courses for museum professionals, together with the universities, 
the regions and the museums themselves, along with the associations and 
ICOM – ICTOP, utilising the most innovative Master’s courses which 
offer an interdisciplinary approach, a methodology which combines 
theory and practice, and an element of hands-on experimentation in 
museums, or with museums.  

1.   Guidelines of university reform in Europe and in Italy

 The present work aims to indicate how secondary postgraduate 
training courses may have an effective supporting role in accepting the 
challenges in sectors which are experiencing significant changes. Cultural 
institutions, and in particular museums, might constitute an example of 
this: for a long time these were considered as almost extraneous to the 
socio-economic context and disconnected from the idea of reaching 
efficiency goals, or objectives of effectiveness or economy (in the same 
way as other institutions belonging for the most part to the public sector) 
(Anselmi 2003, Donato 2004). In the last few years, on the other hand, 
they have found themselves subject to the demand, made in an insistent 
manner, to be able to bring together into one single direction aims 
both of an institutional order, such as that of conservation,  but also the 
development of heritage and cultural identity, with goals of an economic 
order, both in the direction of favouring development in the local area 
they belong to, and in the search for economy (Bagdadli 1997, Dubini 
1999, Sibilio Parri 2004). 

In a certain sense this has brought about a revolution in the way 
in which the professions concerned with the museum world and that of 
cultural institutions in general are conceived, and this will be analysed 
more thoroughly in the following pages. This process has, however, 
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developed in parallel with the reform of secondary further education 
on the European level aimed at creating an “open European space of 
higher education”. Thus, in order to emphasise the possible interrelations 
between the two changes we have analysed that are presently underway, 
it seems useful to look in depth first of all at what has occurred in Europe 
in the subject of reform of secondary further education courses, in 
particular examining the path undertaken that has become known as the 
‘Bologna Process’.
 The tendency to harmonise legislation in Europe, most of all 
between the member states of the European Union, has taken on an 
ever more important role over the last few years, especially in the fields 
of the free circulation of goods and workers, of systems of taxation, of 
regulation of commercial entities and of legislation regarding company 
balance sheets, of markets and financial intermediaries, and finally of 
the protection of rights. As mentioned earlier, the reform of secondary 
further education has taken on a fundamental role, and this has found its 
apogee in the so-called ‘Bologna Process’. 
 The ‘Bologna Process’ consists of a series of reforms of university 
statutes on a European level (that does not regard solely the member states 
of UE, but rather 46 countries over the whole continent3) which had its 
beginnings in a meeting that took place in precisely this city between 
the education ministers of states involved that resulted in the Bologna 
Declaration of 19th June 1999.

3  The countries that have taken part in the Bologna Process from the 
outset are: Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, 
Finland, France, Germany, Greece, Holland, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, 
Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norway, Poland, Portugal, 
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. 
Gradually others have joined: Albania (from 2003), Andorra (2003), Armenia 
(from 2005), Azerbaijan (2005), Bosnia-Herzegovina (2003), Croatia (from 
2001), Cyprus (2001), Georgia (2005), Macedonia (2003), Moldavia (2005), 
Montenegro (2007), Russia (2003), Serbia (2003), Turkey (2001), Ukraine (2005) 
and Vatican City (2003). For more details on the Bologna Process, see: www.
processodibologna.it .
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The Bologna Declaration witnessed a kind of ‘preview’ in the Sorbonne 
Declaration of 1998 (signed by the education ministers of France, Italy, 
Germany and the United Kingdom)4 where the need to create an “open 
European space for higher education” and the necessity of creating a system 
of recognition for credits at an international level were defined clearly 
for the first time. With the Bologna Process, besides involving a large 
number of countries, up to the present 46, and some other international 
institutions, a great effort was undertaken to achieve the convergence of 
the university systems of the participating countries leading towards the 
creation of an open European space for higher education for 2010, or 
rather, a system founded on the following elements: 

- transparency and clarity of training courses and academic 
qualifications;

- concrete possibility for students and graduates to 
continue their studies without difficulty, or find an 
occupation in another European state;

- increased capacity of European higher education to 
attract citizens from non-European states;

- development of a high-quality supply base of knowledge 
to ensure the economic and social development of 
Europe.

 
It is worth noting that the path developed by the Bologna Process is not 
based on obligatory initiatives for governments, but on a series of lines 
of principle to be adopted freely and voluntarily and which the ministers 
of the participating countries have nevertheless signed up to. In addition, 

4  The incipit of this declaration seems to be iconic: “The European process 
has made hugely important strides in recent times. The importance of these should 
not make us forget that Europe is not only that of the Euro of the banks and the 
economy: it should also be a Europe of the conscience. We must consolidate the 
intellectual, cultural, social and technical dimensions of our continent, and build 
upon these. To a great extent these have been shaped by the universities which 
continue to play a key role in their development.”
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we should also underline the fact that the process does not lay down the 
objective of harmonisation of higher education systems 
in the direction of their homogenisation, but, while maintaining their 
specificity and differences, rather it intends to create a common frame of 
reference with which they can place themselves.
 The Bologna Process is put into effect on three fundamental 
levels: international, national and institutional. On the international 
level, in the first place, the ministers of education of participating states 
meet every two years to evaluate the results obtained, pronounce further 
policy indications and establish the priorities for the coming two-year 
period. After the first meeting at Bologna in 1999, the ministers met in 
Prague in 2001, Berlin in 2003, in Bergen in 2005 and in London in 2007. 
The next meeting will be held in Leuven/Louvain-la-Neuve on 28/9 April 
2009. Now we shall outline the main results of each of these meetings 
with the aim of giving a general outline of the tendencies involved. 
 The main objectives of the declaration signed at Bologna 
were the adoption of a system of academic qualifications that was 
understandable and comparable by means of the use of the so-called 
“Diploma Supplement”, use of a system essentially based on two main 
cycles (first and second level),  the activation of a system of teaching 
credits, promotion of mobility by removal of obstacles to the full and 
free circulation of students, researchers and administrative personnel, 
the development of European cooperation in the assessment of quality 
and of the European dimension of higher education. 
 With the Prague Conference new objectives were added, such 
as the recognition of the need for collaboration between institutions and 
students in pursuing common goals, affirmation of the social dimension 
of the Bologna Process, and of the principle according to which the 
higher education institution is a public good and a public responsibility. 
The Berlin meeting emphasised recognition of the fundamental role of 
research in higher education; in line with this assumption it thus becomes 
necessary to go beyond the two cycles and include a third – the research 
doctorate – in the process of European convergence. With the Bergen 
meeting attention was devoted to the state of progress of national reform 
processes, a system of criteria for quality assessment was adopted and 
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the principle of a European register of national evaluation agencies was 
accepted. 
 The meeting held at London in 2007 in part considered the 
progress made in the preceding years in relation to the main elements 
of interest to the Bologna Process, while also identifying the elements 
of strategic development until 2009. In reference to this last point, the 
centrality of issues linked to the mobility of students and researchers and 
the social dimension of the process were again underlined: with relation 
to these aspects the need to improve collection of data, also by developing 
indicators in collaboration with the European Commission (Eurostat), 
was recognised; also linked to this area is the strengthening of the action 
of stocktaking, undertaken after the Bergen meeting connected with 
the application of the lines of operation of the process. The centrality 
of issues related to employability for qualifications awarded in the three 
study cycles (first, second and doctorate) was also forcefully emphasised. 
 Continuing our look at the international level of the process, 
between one ministerial conference and another, a centre-stage role has 
been played by the so-called “Bologna Follow-up Group” which meets 
twice a year and is made up of the representatives of all the signatories 
and the European Commission, in addition to a series of international 
institutions with a consultative role.5 

5  Such institutions are the Council of Europe, the Education International 
Pan-European Structure), ENQA (European National Quality Assessment 
Agencies), ESIB (student representation body), EUA (European Universities 
Association), EURASHE (represents the non-university sector), UNESCO, 
CEPES and UNICE (confederation of European industry).
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Lastly, every year various seminars are organised, referred to as “Bologna 
seminars”, in various European venues, with the aim of developing further 
aspects of the themes associated with the process, examining persisting 
obstacles and proposing new forms of cooperation.6  
 Moving on to the national level, on the other hand, this involves 
the participation of the government in each state, and in particular, 
the minister of tertiary education, the conference of university rectors/
deans or similar associations, student organisations and, on occasion, 
quality assessment agencies, employers’ associations or other significant 
organisations. Many European countries have activated structural 
reforms to their tertiary education systems in order to come into 
compliance with the Bologna objectives, while others are preparing to 
do the same: in some cases this implies modification of the framework 
of qualifications and organisation of courses of study, in others the 
introduction of the European system of credits or assisting the mobility 
of students or graduates. As far as Italy is concerned, on the legislative 
level the Bologna process has brought about the introduction of certain 
fundamental measures that have affected tertiary education in Italy, such 
as:    

- the decree of 3rd November 1999, number 509, 
“Regulations with laws having reference to the teaching 
autonomy of universities”, (later modified by the decree 
of 22nd October 2004, number 270) that established the 

6  Among these we would like to mention those of Zurich on credit 
recognition (2002), Helsinki on Master’s diplomas – understood as second level 
academic qualifications (2003), Mantua on integrated curricula (2003), Oslo 
on student participation in governance processes (2003), Stockholm on joint 
degrees (2004), Edinburgh on the role of the same Bologna Follow-up Group 
(2004), Noordwijk on student and researcher mobility (2004), Riga on the system 
of recognition of academic qualifications and credits (2005), Copenhagen on 
qualification frameworks (2005), Paris on the social dimension of the creation of 
a European area of higher education (2005), Salzburg on doctorate programmes 
(2005).  

Anna Maria Visser Travagli



Cadernos de Sociomuseologia Volume VII246    

distinction between degree courses (first level), and 
specialist degrees (second level) – which then became 
‘magistrale’ with the regulations of 2004 – and specialist 
diplomas and research doctorates, and that enshrined 
in law the system of university credits and recognised 
the autonomy of the universities in the formulation of 
teaching regulations. 

- the law of 11th July 2002, number 148 “Ratification of 
the Treaty of Lisbon” (concerning the recognition of 
academic qualifications in Europe), that represented a 
fundamental step in the process initiated at Bologna in 
that the reciprocal recognition of academic qualifications 
between European states is the base condition necessary 
for the creation of a European space for higher education;

- the presidential decree of 21st February 2008, number 
64, “Regulations concerning the structure and working 
of the National Agency for quality assessment in the 
university and research system (ANVUR)” that laid 
down the structure and operation of the said agency, 
with the aim of creating an instrument that is able to 
promote quality in the national university system by 
means of evaluation of courses of study, master’s courses 
and research doctorates.

 Going on lastly to consider the institutional level of the Bologna 
process, we can see that, thanks to the reform of the university system, 
this involved faculties, departments, individual courses and many other 
institutional participants with varying priorities. The involvement of these 
parties, with the purpose of the complete achievement of the process on 
a national level, seems to be an essential element for the success of the 
project. 
 If we analyse overall the path taken by the Bologna process, 
some basic elements seem to emerge with interest: in the first place there 
is a strong call, also reiterated by national legislation, for the ability to 
develop, both on a national level and in single educational organisations, 
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independent educational courses that are able to answer basic needs. 
Besides, in many documents connected with the process there is a clear 
accent on the social importance of educational issues and on the link 
between a good higher education system and the growth of society. 
Lastly, it seems opportune to us not to neglect the aspect often reiterated 
in conferences and documents of quality assurance in education systems, 
a necessary element for the creation of effective educational courses.
 Some of the principles analysed are to a large extent in agreement 
with those that have led, on an international level in a great part of the 
western countries, to a process of reform of the public administration 
(Pollitt & Bouckaert 2000), that has also involved, to a significant extent, 
agencies that are closely linked to those that are the object of analysis of 
this paper, or to put it another way, university institutions and cultural 
organisations that, in Italy and in Europe, are for the most part under 
direct ownership or control of the public sector. The next section of the 
paper will deal with and develop these aspects, and it will then go on to 
analyse in greater detail the present scenario for Italian museums.

2.   The link between the reform 
of the education system and the public sector

 From the 1980s, in almost all western countries, including Italy, 
an important moment of transformation in the public sector took place, 
the result of a series of legislative initiatives of national governments 
(Guthrie et al. 2005). The most important factors that influenced the 
course of reform in this area are basically two: first, which was of an 
internal nature and can be ascribed to the need to involve every section 
of the public authorities in the task of reforming public finances, which 
itself was a process undertaken in close connection with the gradual 
reduction of the welfare state in almost all the western democracies; the 
second element, which was of an exogenous nature, instead had to do 
with the increasing demand on the part of the community as a whole for 
the reduction in waste, for the increase in efficiency and in the supply of 
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services of higher quality in relation to taxes imposed; in some nations, 
such as Italy, this second element assumed a still greater importance in the 
face of certain corruption scandals (such as the so-called ‘Tangentopoli’ 
case of the early 1990s). In all the western states in which public sector 
reform took place, this was accompanied by the spread, especially among 
the experts in public administration and economic and management 
subjects, of the theoretical paradigm of New Public Management (NPM) 
(Hood, 1991; Osborne & Gaebler, 1993), which, among its basic and 
characteristic elements tended to consider:

- the use of a culture typical of the world of private 
commerce for managerial practices rather than that of 
administrative bureaucracies which had characterised 
the public sector; this change in perspective, that 
came to include principles, tools and methods that 
are typical of company economics, took on the name 
of “aziendalizzazione” (‘becoming like a company’) 
above all in the Italian context (Anselmi 1993); a direct 
consequence of this process of aziendalizzazione is the 
idea of placing achievement of economic efficiency, 
effectiveness (qualitative, quantitative and social)  and 
managerial economy, that can be seen as a kind of 
virtuous combination of efficiency and effectiveness, at 
the centre of institutional objectives;

- a clearer call for subsidiarity, both in a vertical and 
horizontal sense; in the first place, this is linked to 
delegation and decentralisation of decision-making, 
with promotion of the autonomy of single bodies in the 
public administration, especially those most directly 
in contact with citizens, such as local autonomous 
authorities or other bodies supplying services directly to 
the community (as, for example, the universities); with 
regard to subsidiarity of a horizontal nature, this can also 
be seen in cooperation with the private sector for the 
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supply of certain types of public service, also promoting 
where necessary forms of competition within the public 
sector aimed at achieving the best possible performance 
in services;

- focus on citizens’ satisfaction, to be considered not as 
simple undifferentiated users of services, but rather as 
customers, and so to be approached by means of the 
achievement of quality in the services offered; through 
a careful analysis of their needs, not only when they are 
expressed, but also when they are hidden;

- the transformation of management and information 
systems7 through the stated recognition of the need 
to make use of economic-property accounting tools, 
alongside traditional financial accounting methods 
as regards the process of producing planning and 
final expense budgets (Anselmi 2006, Farneti 2004, 
Pozzoli 2008), and also by means of a wide-scale use 
of the techniques of performance measurement (Eccles 
1991), both with a view to making a contribution to 
management, and with the aim of making directors 
more responsible, by linking it to the system of earnings 
(Kaplan & Norton, 1992).

 
 Having made this description of the management apparatus, 
it seems opportune to mention how the overall picture of reforms also 
came to influence the institutional and administrative parts of the public 
administration in a decisive manner (Borgonovi, 2002), bringing about, 
in the first place, a reduction in size of elements in the public apparatus 
(such as ministries, public bodies and agencies); in addition, an internal 
logic was created that tended to cause various forms of competition to 
emerge between the various parts of the public administration (as has 
been observed, for example, as regards Italy in the health and secondary 
education sectors), just as in the same way the use of juridical forms and 

7  For the concept of management system see Bertini (1977).
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contractual practices that are of a private nature has taken on growing 
importance, especially in the management of relations with third parties.
 Public sector reform has in addition taken on certain 
characteristics that are particular to Italy (Meneguzzo, 1997), and which 
may be summarised in the following points:

- effective promotion of an innovative role of public 
management that is different from  the past, that 
guarantees it greater autonomy and responsibility by 
means of the  separation of the functions of direction 
on the one hand and day-to-day management  on the 
other, this second being the primary task of management; 

- use of new professional forms in executive management 
(for example, the title of Director General in local 
organisations), as also new forms of negotiation and 
payment, inspired by those already widespread in the 
private sector; this particular element comes to take 
on especial significance for sectors such as those of 
museums and cultural institutions, as we shall see in the 
following paragraphs;

- opening up the day-to-day management of public 
services to private providers, by using outsourcing 
policies, privatisation or liberalisation of the services 
themselves; in brief, outsourcing entrusts services 
or a part of them to external organisations that are 
usually private, while maintaining direct control over 
the achievement of the results expected by the public 
administration; privatisation may instead assume the 
character of a so-called ‘formal’ privatisation, for what 
regards solely the juridical form, which becomes private, 
while it is referred to as ‘substantial’ in cases in which 
it has to do with the actual concession of (majority) 
stakes or entire companies in public service to private 
investors; liberalisation, instead, concerns the promoting 
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of a competitive context in which services traditionally 
expected of the public sector are offered by means of the 
development of a system in which various producers 
can present themselves directly to users-customers 
with their offers (competition in the marketplace) or by 
carrying out a public competition, the winner of which 
becomes the possessor of the monopolistic supply in a 
particular sector/market of public utility (competition 
for the market).  

 
Now let us return to look at the link between the fundamental points of 
the reform of the public administration and those of university reform 
that were mentioned in the first paragraph. Although, indeed, the context 
of the analyses may be different in some aspects, it is interesting to note 
how in the transformation in the higher education system there are to 
be found some of the fundamental elements of the reform of the public 
administration: something that if on the one hand it ought not to be a 
surprising element, in as much as the main institutions that were the 
subject of higher education reform, or rather those that can be called 
academic, for the most part constitute part of the public sector, it is 
nevertheless an element that may stimulate further reflection. First of all, 
it seems opportune to list briefly what are some of the key elements that 
are points of convergence between the main lines of the courses of reform 
that we have examined: 

- the promotion of the independence of individual organs 
involved in the reform process: a picture tends to emerge 
in which there is a need to emphasise the increase in 
individual responsibility for one’s own results in the 
fullest manner; reform processes tend to reveal the 
fundamental guidelines, to illustrate the lines of growth 
and development, but it is then up to the individual 
institutional bodies, and, in particular, up to the persons 
possessing the role of executive director, to know how 
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to bring about the actions that are able to make concrete 
progress in carrying these lines of development forward;

- the incentive to achieve a performance of quality in 
eyes of those who benefit from the services delivered; 
linked to this aspect is the growing call for internal 
competition, in the context of the same sector, between 
public institutions, just as competition between areas 
and local and national contexts; the logic of competition, 
even if not overemphasised (and bearing in mind the 
fact that we are dealing for the most part with services in 
which the ultimate goal is preservation of the collective 
interest), is seen in this sense as a driving factor towards 
development and the ability to provide quality services 
(Donato, 2000); 

- the emergence of a dimension of social importance: this 
regards, more specifically, the situation in which the social 
effects of the reform policies adopted are considered to 
be very significant, just as the link between the policy 
or strategy which is put into practice and its effects on 
society itself is considered of primary importance.

 
The picture outlined very briefly by these three points also takes on a 
particular value for the organisations that the remaining part of this work 
will concentrate on: museum institutions. Thus it seems of great interest 
to go on to analyse the evolution of their legislative and institutional 
frame of reference, which has gradually developed over the last few years, 
especially in the Italian context; from such an analysis it is hoped to bring 
out, in the development of the following two paragraphs, how it is that 
precisely the capability to train and educate adequate professionals who 
are able to operate in the renewed landscape with success, is a critical 
factor for success for museums, in a way that is fitting with the principles 
of reference that have been analysed.
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3. Italian museums and public administration reforms

 Italian museums are for the most part public museums. They 
have been calculated as numbering more than four thousand museums, 
of which 13% are state museums, 47% are local (belonging to city, 
provincial and regional authorities), 6% are university museums, 4% 
belong to various bodies, 13% are ecclesiastical, and only 17% of the 
total are private in the narrow sense of the term8. Until a few years ago, 
they were conceived of as buildings or organisations for the keeping 
and conservation of works of art, without their own physiognomy, 
being absorbed as they were by the system of regulations for care and 
protection. They did not have independence: state museums were 
directly under the supervision of the ‘Soprintendenze’ (government 
supervisory bodies) – the de-centralised structures of care and protection 
of the Ministry of Heritage and Culture – and the local museums were 
regarded as offices which depended directly on the city, provincial or 
regional authorities. The personnel recruited by open competition as 
directors of these state institutions were expected to possess, most of 
all, knowledge in the disciplines relevant to the soprintendenza in each 
sector – subdivided into supervisory bodies for archaeology, historic and 
artistic heritage, architectural heritage etc – and the same was also true 
for the directors of local museums, where knowledge was required in 
the fields connected with the typologies prevalent in the museums to be 
managed. Intermediate roles were poorly defined and were often very 
different from one authority to another, while the roles of custodianship 
and security were considered fundamental and had numerous employees 
(ANMLI, 2000)
 

8  Source: ISTAT census of museums. The ecclesiastical museums depend 
on teh religious authorities, but are subject to Italian state legislation and carry 
out public functions.  
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The transformations in Italian society from the Nineteen Eighties also had 
substantial effects on the museums. An increase in the visiting public had 
the effect of changing the conception of the museum, from a structure 
for preservation to a location for communication and participation. The 
flow of visitors, with its connected income, revealed how structures and 
cultural initiatives can also take on an “economic” importance as factors 
in the development of the cities and the localities. In addition, demands 
for independence and decentralisation of the functions of the public 
administration produced a series of legislative reforms that have had a 
notable effect on the arrangement and operation of museums (Jallà, 2003)    
 A brief illustration of the main legislative enactments is useful in 
outlining the processes of transformation of museums: 

- the law 142/1990, Ordinamento delle autonomie locali 
(regulation of local autonomous bodies) confers 
statutory autonomy and regulatory powers on local 
bodies, permitting greater freedom in the organisation of 
offices and personnel; it separates the political function 
of direction and control from the administrative 
management and direction of offices; introduces 
directors with limited term contracts who are responsible 
for achieving the objectives and programmes of the 
administration; introduces the possibility to run public 
services by means of other forms of supply (institution, 
special private bodies, limited companies, entrusting to 
external providers etc).

- The legislative decree 443/1992, converted into law 
4/1993, known as the Ronchey law, after the proposing 
minister, tackles organisational and safety problems, 
and introduces the possibility of instituting the so-
called “additional services” in state museums, made up 
essentially of sales points for catalogues, reproductions, 
informational material, restaurant and wardrobe services 
to be granted in concession to private organisations.
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- The legislative decree 29/1993, Razionalizzazione 
dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e 
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego 
(Rationalisation in the organisation of state authorities 
and revision of regulations in public employment), 
radically transformed the conditions of state 
employment, making it almost completely comparable 
to employment in the private sector; (later additions in 
the decrees 396/1997 and 80/1998).

 
As a consequence, both state and local authorities may also adopt 
autonomous management policies for museums, and grant the running 
of additional services to third parties and privatise state employment. 
 Later on, in the second half of the Nineteen Nineties, with a new 
series of legislative provisions that take their name from the proposing 
minister, Bassanini, brought together in the legislative decree 267/2000, 
Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali (Single Text on the regulation 
of Local Organisations), local authorities were given further autonomy in 
the organisation and running of services.
 The effects of this new system of regulation on local museums 
have been very critical. Indeed, we need to take into account the fact that 
the transformation processes have coincided with restrictions in public 
finance. The museums, which were up to then considered as marginal 
structures, being already weak, with inadequate staff and very limited 
financial resources, for the most part were not brought up to the new 
demands and needs of contemporary society, remaining in a chronic 
situation of difficulty. In various cases they were changed into Institutions 
with partial autonomy, or into Foundations following a juridical model 
developed precisely for them (Bellezza & Florian, 1998). 

In the majority of cases they remained within the authority 
they belonged to, with direct management by the organisation, often 
combined with the outsourcing of user services.  Classified as being the 
same as simple offices of the authority, their structural inadequacies were 
never overcome, on the contrary, paradoxically they were absorbed into 
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contexts and sectors that were larger, strongly vertical and hierarchical, 
and they were even more oppressed by bureaucracy, while the 
professionalism of their staff was killed off, absorbed as it was within the 
generic administrative personnel (Visser Travagli, 2004). With this lack 
of specific recognition of professional museum skills and of the cultural 
heritage, inadequacies in policies and governance towards personnel 
were revealed through privatisation of state employment and recourse 
to outsourcing. Passing to the new system of regulation has rendered the 
identification and enhancement of value of specific professional roles for 
museums and cultural services even more complex. 
 The reform process has had an effect on the Ministry itself 
(legislative decree 368/1998) which has gained the denomination of 
Ministero dei Beni e delle Attività culturali, (Ministry of Heritage and 
Culture), broadening its range of competencies also to include the 
promotion of cultural activities, architectural culture, and contemporary 
art. In order to give autonomy to state museums of the main Italian 
historic cities of art, special Supervisory bodies were instituted as Museum 
Centres of Venice, Florence, Rome and Naples (ministerial decree 11th 
December 2001). In addition, specific regulations were laid down that 
permit state museums to be transformed into foundations (ministerial 
decree 27th November 2001, n.491, law of 6th July 2002, n. 13, article 10). 
By virtue of these regulations in 2004 the Egyptian Museum of Turin 
became a foundation. 
 As far as personnel is concerned, regulations for privatisation 
of state employment have also been introduced into the apparatus of 
the ministry, with effects that were less problematic, since the technical 
body of experts that work in the supervisory bodies is substantially 
more consolidated and homogenous than that which works in local 
organisations. For the majority of state museums that are placed within 
the ministry’s administration, the staff structure remains unchanged in 
the supervisory bodies, that are divided by subject, and are for the most 
part without specific roles and professional profiles for museums, except 
for custodians. 
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The additional strong political demand on the part of the local 
Autonomous Areas for a greater and substantial decentralisation of 
powers had as an outcome the reform of the Constitution. In the field 
of heritage, Constitutional law 3/2001, Modifiche al titolo V della parte 
seconda della Costituzione (Modification to Section V of the second part 
of the Constitution), distinguished between care and enhancing value, 
a new concept in Italian jurisprudence. The law reserves the duty of 
care exclusively to the Italian State, which carries this out through the 
Ministry of Heritage and Culture, and entrusts enhancing value, the 
promotion and organisation of cultural activities, to State-regional affairs 
legislation. Laws and regulations directing the increase in value and 
direct management of increasing value for the museums and heritage 
belonging to the State apply to the State, while laws and regulations 
directing the increase in value and direct management of increasing 
value for the museums and heritage belonging to local bodies apply to 
the local Autonomous Areas. The law lays down forms of agreement and 
coordination between the State and the local Autonomous Areas through 
the regional Directorates of the Ministry, one for each region, these being 
new roles created for the purpose.
 Aside from the complexity of the new system that is designed 
by the constitutional reform, it is undeniable that for the professions the 
wide scenario of enhancing the value of heritage, which also includes the 
exploitation and promotion of museums and the cultural heritage, opens 
out as an opportunity. 
 The reform of the law of duty of care was passed in 2004 with the 
Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Code of the Cultural Heritage 
and the Countryside) (legislative decree 42/2004). 
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Here we have to do with a reform of the utmost importance that replaces 
the legislation passed in 1939, dating back to a very different historical, 
social and administrative context, and that had remained in force for 
sixty years, (Cammelli, 2004).9  
 The Code finally, and for the first time in Italian legislation, 
recognises the museum, and gives it the following definition (article 101): 
“Museum”, a permanent structure that acquires, catalogues, preserves, 
orders and displays cultural artefacts for educational and research 
purposes. Here we have a definition that is in agreement with that of 
ICOM international, even if there are some limitations: the museum is 
a structure and not an institution, and does not contemplate the task of 
study and the goal of pleasure. The non-profit nature of the museum is 
clearly stated in another subsection of the article (ICOM, 2004).  
 Besides the regulations regarding the duty of care, protection 
and conservation, generous space is given over to the enhancement of 
value of the cultural heritage, defined in article 6 in the following way: 
enhancing value consists in the carrying out of the work and regulation of 
the activities directed at promoting awareness of the cultural heritage and 
ensuring the best conditions of use and public exploitation of that heritage. 
This also includes promotion and support of initiatives for the  conservation 
of the cultural heritage.
 With these legislative premises, and with the powers and roles 
assumed in loco by the regions in the area of valuing heritage, the 
museum and the cultural heritage escape once and for all from a limited 
role of conservation and the passive transmission of historical memory 

9  To be exact, in 1999, with the legislative decree 490/1999, the Testo 
Unico dei Beni Culturali (single text regarding the cultural heritage) as passed, 
that only had included in its text the legislative dispositions already in force and 
had merely brought in the modifications necessary for their formal coordination. 
The structure of the 1939 legislation remained unchanged and for this reason the 
decree was judged to be disappointing and ineffective and so was surpassed by the 
Code now in force. It should be remembered that the Code has had corrections 
and additional dispositions added in 2006 (legislative decree 157/2006) and in 
2008 (legislative decree 63/2008).    
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and take on an active role of communicating and spreading culture and 
awareness, becoming important strategic factors of development.

4. The National Charter of Museum Professions 
and training for museums in Italy

 Until the Nineties the problem of identification and recognition 
of museum professions was noticed only by those working in the field, 
organised into various professional associations. The profound changes 
in state administration described above set off processes of privatisation 
in working conditions, the granting of new forms of independence to 
museums and the entry of private providers into the running of museum 
services. In brief, a culture economy was also created in Italy that regarded 
museums, heritage and cultural activities as economic subjects in which 
the staff carries out an important role (Cabasino, 2005).
 In this new situation all the fragility and inadequacies of the 
traditional professional roles was revealed – archaeologist, art historian, 
architect in restoration – all working in the field of  cultural heritage, when 
having to respond to new objectives and new tasks that were imposed 
by changes in the cultural, economic and administrative system. In 
particular, the debate which ensued in the Nineteen Nineties concerning 
the role of Museum Director and that included bitter polemics, represents 
in a symbolic way the uncertainties and contradictions relative to both a 
complete understanding of the functions and purposes of a museum, and 
an accurate identification of the requirements and professional abilities 
needed to direct a museum and to work within it. The positions polarised 
between two opposing proposals:

- the process of making the museum a private company, 
entrusting it completely to private parties, giving the 
direction to the manager who would have an economic 
and company background. The reasons inspiring this 
hypothesis were essentially the search for efficiency and 
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the possibility of generating substantial income from 
the exploitation of the institutions and cultural events 
that were appreciated and attended more and more by 
visitors;

- affirmation of the public role of the museum, with 
directorship entrusted to the specialist of the collections, 
identified as the single person able to guarantee the 
knowledge, correct interpretation and transmission of 
the values of the heritage. This hypothesis underlined 
with conviction the democratic and educational nature 
of the museum, using it to gain cultural and social effect. 
A slogan that achieved popularity among the museum 
community declared polemically that the “art historian” 
could become a manager, while a manager could not 
become an “art historian”. 

 
The first hypothesis had as a limit the hurried and careless absorption 
of the museum into a productive company that had to prove itself in the 
market, changing its logic and organisation. What was not understood 
was the complexity of the museum, the embedded nature of its 
institutional functions – such as research into the heritage, conservation 
of the collections, and communication of awareness of them – and the 
activities of operation and development – such as running the structure 
and the offer of activities and services to visitors – that render the place a 
special institution with public goals that at the same time has an economic 
role. The second hypothesis, while certainly reaffirming forcefully the 
values of heritage, implicitly recognised the need to alter the skills of 
the specialists to fit with the transformations that had affected the sector 
with the acquisition of knowledge and abilities in the field of economics 
and management. To answer the demand for suitable training, numerous 
postgraduate courses and master’s courses in economics and cultural 
management came in to supply the need. Today, after more than ten 
years, between manager and “art historian” we have passed from conflict 
to dialogue, and from dialogue to collaboration.
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 Not only for the position of director, but also for other roles 
operating in the museum, the lack of a precise definition of the professional 
profiles that the staff must possess was and is heavily criticised with 
negative consequences especially for the new professions in the sector 
of services aimed at visitors, public relations and communications, etc. 
Indeed to supply the new demand in the cultural labour market, for the 
most part unregulated, within a context of reduction of public resources, 
wide recourse has been made to insecure and a-typical modes of 
employment, to part-time employment of workers, to the undervaluing 
of the skills of the persons employed, thus forcing the level of pay lower 
(Civita, 2007).
 Since 2001 the parameters of reference for professional roles have 
been contained in the decree regarding quality standards in museums, 
produced by the Ministry of Heritage and Culture (decree 10th May 2001). 
In section IV, dedicated to personnel, eleven professional positions are 
identified, from the director down to support staff, with an indication of 
specific activities for each, the basic qualifications required, the type of 
work to be carried out, and modalities of organisation. The regulations 
are not obligatory, but have the purpose of acting as a reference and guide. 
Most of all it has been the regions that have set up processes of achieving 
standards for the accreditation of local museums and certification of 
their quality, and indicating among the minimum requirements to be 
followed the permanent presence of a certain number of fundamental 
professionals, such as for example the director, the curator, head of 
educational services, safety manager, manager responsible for keeping 
the collections, outlining a profile for each of these roles and promoting 
training and update courses for staff in service and for people aspiring to 
find work in the museums.10

 

10  Many regions have identified minimum quality standards for museum 
personnel, and have put in place training and update courses, based on the 
skills needed by the responsibilities assigned to them. The regions involved are: 
Lombardy, Veneto, Emilia-Romagna, Piedmont, Tuscany, Umbria, Marche, 
Lazio, Sardinia and others. 
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In 2005 another step forward was achieved with the National Charter 
of Museum Professionals, a broader and more structured document 
developed by ICOM Italia together with the permanent conference of 
the Italian Museum Associations, with substantial involvement on the 
part of people working in the field. In the Charter, profiles of twenty 
professional positions are outlined, subdivided into four sectors that 
are correlated between each other: research, care and management of 
collections, services and public relations, staging events and safety. Every 
professional profile is broken down into three parts: responsibilities, 
sectors and tasks, professional requirements to obtain the post, and mode 
of employment. The regulations contained in the Charter make reference 
both to employed staff and to personnel that work under outsourcing 
arrangements (Garlandini, 2007).
 At the centre of the map of the professions is the role of Director 
who coordinates all the sectors. The requirements for this position are 
a degree in a discipline relevant to the specific content of the museum, 
specialised competence in museology, many years’ experience in the 
museum field, and knowledge at least of English. The Director is the 
guarantor of the activities of the museum towards the authority in charge, 
towards the scientific community and to the general public. She or he has 
responsibility for realising the mission and the policy of the museum. 
Now that the idea of the director-manager has been laid aside once and 
for all, the proposal is for a person who is a specialist with specific skills in 
museology, in the widest sense of the Anglo-Saxon term, Museum Studies, 
also understood to include organisational and managerial subjects.   
 The Charter is not a coercive law, but a suggestive document that 
is nevertheless gaining importance and is being recognised in an ever-
growing number of cases as the most efficient instrument for regulating 
such a complex subject, and it is under examination for recognition 
by the regions and the Italian State. The object is that of arriving at the 
formation in Italy of a technical and homogenous body that is qualified 
for the care, management and enhancement of  value of  museums and 
the cultural heritage. The Charter has also been well received outside 
Italy and has, along with documents from other countries, formed the 
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basis of the publication in 2007 of the Manual of Museum Professions in 
Europe,11 an attempt to compare and equip the museum professionalisms 
in the states of the European Union to favour mobility and international 
exchanges in the spirit of the European Qualifications Framework.
 Is the system of education and training in Italy sufficient to 
prepare museum professionals according to the innovative indicators of 
the standards and of the Charter? In order to answer this question, it 
is necessary to examine briefly the results of the process of university 
reform that have redrawn the map of faculties and degree courses since 
1999. The traditional faculties of letters and sciences and the faculties 
of Heritage Conservation have started three-year degree courses with 
professional vocational aims, even if with controversial results, directed 
towards job opportunities in the cultural and environmental fields, in 
technologies for heritage, in tourism and communications etc. Taking 
advantage of the autonomy granted by the reform, the universities have 
structured courses by strengthening subjects that were formally marginal 
and also by introducing new subjects altogether, among these we can 
mention museology, scientific museology, museum techniques, museum 
communications, culture economics, marketing etc. and for teaching 
staff, in many cases professionals from outside the university have been 
called in, who work in the institutions and in cultural services. Thus it is 
an opening to new content and new professional contributions, that is 
now unfortunately threatened by heavy restrictions on public financing 
of universities. 
 Following on from these three-year courses there are the two-
year specialisations or master’s level courses, which are recognised 
as being of equal value to the four-year degrees available before the 

11  The Manual of the Museum Professions in Europe can be downloaded 
in French, German and English from the website: www.ictop.f2.fhtw-berlin.
de under the heading, International Project; the European Qualifications 
Framework, EQF, the European system of qualifications, was adopted by the 
European Parliament on 23rd April 2008 in order to render mutually comparable 
the national systems of qualifications of different countries using a European 
frame of reference.  
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reform. In the field of cultural heritage, master’s level courses in cultural 
anthropology and ethnology, history of art, heritage conservation and 
restoration have been instituted, but there is no master’s level course 
in museology, although equivalent master’s level courses in Archiving, 
library studies and in musicology and heritage do exist. Here we are 
dealing with a serious gap and a contradiction because with the openings 
to be found in the three-year degrees there is a corresponding closure in 
master’s courses that prevents a natural development of studies, does not 
recognise a specific area of research and of teaching for museum subjects 
and, as a consequence, does not recognise a specific, independent 
professional field of museology.12     
 Postgraduate training courses, after university reform, consist 
of research doctorates aimed at preparing young people who want to 
find employment in the research field, while master’s courses are aimed 
at young people who want to complete their education with the aim off 
finding professional employment. 
As mentioned earlier, many master’s courses have sprung up in 
economics, management marketing of culture and of cultural events. 
We can indicate here as a specific example the master’s course at the 
University of Ferrara, where I work, which is dedicated to museums, 
Economics and management of Museums and Cultural Services, MuSeC. 
This is the product of cooperation between four faculties: Economics, 
Letters, Sciences and Architecture, with the collaboration of the faculty 
of Law, and the National Association of Museums belonging to Local 
and Institutional bodies, ANMLI. The features that characterise the 
course are: its interdisciplinary nature, taught courses and seminars by 
academics and professionals, the interweaving of theory and practice, 

12  It should be observed that museology only appears in the area, ‘Scienze 
dell’antichità, filologico – letterarie e storico – artistiche, nel settore disciplinare 
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro’ (Classical studies, 
philological-literary and historical – artistic, in the subject area, L-ART/04 
Museology and art and restoration criticism), thus conceived essentially as an 
auxiliary discipline to history of art, with a predominantly historical character 
(ministerial decree 4 October 2000).
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study and experience in the field on the part of course members. It is an 
innovative offering for Italy and one that has had success.
 Other types of master’s courses have also been set up for high-
level training in the field of museum education, heritage communications, 
event planning etc. The choice of first and second level master’s courses in 
Italy today is very wide and runs the risk of being disorientating, because, 
even if it is innovative and of high quality, it is not linked in a clear way to 
recognised professional profiles (ECCOM, 2006)
 A third route is represented by the specialist schools in 
archaeology and history of art that were traditionally intended to provide 
professional training aimed at care and protection of the heritage, in 
the sense of state care. With the university reform these were abolished, 
to be replaced by doctorates and master’s courses, but in 2001 they 
were revived (law of 23rd February 2001, n.29) and a recent decree has 
reformed them (ministerial decree 31st January 2006). In the protection, 
management and enhancement of value of the heritage sector the schools 
have reached a total of eight, subdivided by subject areas, and also in this 
case no school of specialisation in museology has been planned (Annali 
Bianchi Bandinelli, 2005).
 The debate about professions and education and training, in the 
perspective of the process of enhancing value in tune with article 114 of 
the Code, was taken up and deepened by the ministerial committee set 
up in 2006 (ministerial decrees 1st December 2006 and 21st March 2007) 
with the task of putting together a proposal regarding the minimum levels 
of quality of the process of enhancing value of heritage and of outlining 
professional profiles, study programmes and forms of accreditation 
of persons professionally involved in the enhancement of value of 
heritage.13 The committee completed its work in 2008 and proposals for 

13  For the exercise of activities for adding value, article 114 of the Code 
(DL 2/2004) lays down that: “the ministry, the regions and the other territorial 
agencies, with the involvement of the universities as well, establish uniform 
minimum levels of quality in activities of adding value on public heritage and they 
oversee periodic updates of them […] The organisations that have responsibility for 
managing the activities are expected to ensure the levels adopted are respected”. 

Anna Maria Visser Travagli
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education and training remained open, as there was an intense debate 
still continuing between universities, regions and museum associations 
concerning the development of specialisation courses and high-level 
training programmes. 
 Although it is clear that the course of education and training for 
museum professional must require a master’s degree, since the course 
in museology does not exist, as we have said, in the Italian university 
system, the acquisition of professional content and skills can only be 
entrusted to postgraduate, high-level training courses. The possibilities 
are various and the proposals offered range between: 

- dovetailing courses to the specific disciplines relative to 
the various types of heritage items, with the reformed 
schools of specialisation – in archaeological, art-
historical, demo-ethno-anthropological, scientific and 
technological, natural and territorial heritage – to be 
accessible in a streamed way exclusively to those holding 
degrees in the single master’s subjects;

- directly linking the courses to the functions and tasks 
to be carried out to direct and manage the institutions 
and places of culture, with centres/schools established 
for the purpose in a joint process between the ministry 
of the Universities and research, the ministry of heritage 
and culture, the regions, the education agencies and the 
museum associations, to be accessible to degree-holders 
in every subject that has relevance to museums.

 
It is for the legislator to give a response, but ICOM – Italia and other 
museum associations, in correlation with the Curricula Guidelines of 
ICTOP, maintain that it is necessary to possess, in addition to a specific 
subject qualification that is considered a prerequisite, an integrated and 
interdisciplinary education, with experience gained inside museums 
and cultural services, with a transversal approach to the functions of 
research, care, conservation management and the communication of 
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heritage. Besides, retraining and continuous education must become 
habitual practices in order to be able to render the knowledge and skills 
of staff adequate for changes in society and the continual development of 
innovation.
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Museum Studies Borderlands: 
Negotiating Curriculum and Competencies1

By Prof. Lynne Teather, Assoc. Professor, 
Masters of Museum Studies Program, University of Toronto. 

Paper presented to ICTOP-Lisbon, October, 2008 

Abstract

Given ICTOP’s work on revising the curriculum guide using the 
competencies approach (2000-2008), the author asks whether it is possible 
to reflect some of the issues and conceptual underpinnings that are at 
play in the discourse of museology/museum studies as a field of study 
and pedagogy when designing curriculum when taking the competencies 
approach.  Until we address this question, ICTOP’s work will have 
little relevance for the design of syllabi/curriculum by post-secondary 
institutions. This presentation lays out some of the professional issues 
underlying and the role for critical reflexive professionalism which can 
bridge theory and practice, competencies and epistemological knowledge 
and s how a way forward. 
1  A version of this paper was given at the July 2009 “Museum Studies 
Borderlands: Perspective son the State of the Field,”Museology at the Beginning 
of the 3rd Millennium: Theory and Practice. Brno, Czech Republic. The Technical 
Museum in  Brno and  the  Department of  Archaeology and  Museology 
of the Faculty of Art of Masaryk University in Brno, 2009. Published in English 
and Czech. 
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Then it moves to address some of the territories where critical discussion 
is at work that would extend the curriculum discussions of ICTOP, while 
pointing to some developments that offer a museology of possibilities.  

1.  Introduction

The year of 2008-9 is the 40th anniversary of the formation of the University 
of Toronto’s Master of Museum Studies Program, an age it shares with 
ICTOP co-incidentally, and provides a suitable moment for reflection. 
As I write this, I reflect on the work of Raymond Singleton (my Leicester 
doctoral advisor) in creating the first ICTOP syllabus which stood us in 
good stead for almost 28 years. How would one now articulate the study 
of museum and related phenomenon and how has or is it changing? The 
argument presented in this paper is that any articulation of curriculum 
or competencies– including elements of knowledge and skills– requires 
a parallel attempt to clarify the epistemological ideas underpinning our 
field of study from contemporary and future perspectives, with an eye 
to how they are evolving (or not). 2 I believe, from my experience in 
Canada, that this set of ideas, addressing context and issues for the sector, 
are equally important for academic and for professional institutional 
education and/ or t raining. 

2  This paper follows on from the two papers: one from 1991, Lynne 
Teather, “Museum Studies: Reflecting on Reflective Practice,” Museum 
Management and Curatorship (1991), 10, 403-417, and the second from the 
paper presented at the ICTOP Vienna conference 2007, L. Teather, “ Rethinking 
Museum Studies Pedagogy: The Critical Reflective Practitioner, http://ictop.
alfahosting.org/images/pdf/2007_Vienna_Teather.pdf . Further it has 
been influenced by the work of W. Glusinsky, “Basic Paper, ‘Basic paper’, in 
Methodology of Museology and Professional Training. V. Sofka ed. ICOFOM 
Study Series 1 (Stockholm, 1983), pp. 24-35, Peter van Mensch, “Museology and 
Management: enemies or friends? Current tendencies in theoretical Museology 
and museum management in Europe.” www.icom-portugal.org/multimedia/
File/V%20Jornadas/rwa_publ_pvm_2004_1.pdf.
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ICTOP, and ICOM, competencies work of the late 1990s, and recently 
considered for revision, should also engage the more issue-based or 
philosophical approach, if we are to win influence for the profession.3 
In my world, I see many academics teaching museum/heritage studies 
for whom the list of competencies smack of practice, at a moment when 
leading writers have attempted to articulate museology beyond practice 
alone, perhaps even to the extent of dropping the applied or practice 
frame of some courses. Not all who look at the competencies can see 
the larger ideas they represent, and thus try to rewrite them to their 
particular views of how the unit of study (museums and/or cultural-
natural heritage) should be defined and to represent their philosophy 

3  During the 2008 Lisbon meeting we ran a workshop to look at whether 
it was feasible to update the ICTOP curriculum/competencies edit proposed by 
Lois Irvine, February 2008. Further papers and comments were elicited but no 
formal document of revised curriculum or competencies has ever been adopted 
by ICTOP, since the 2000 version http://museumstudies.si.edu/ICOM-ICTOP/
index.htm, though a critique had been offered by the ICOM Advisory Council 
in 2007 around which we attempted to create a dialogue in Lisbon.  To review in 
1996, the International Committee for the Training of Museum Personnel of the 
International Council of Museums (ICTOP/ ICOM) established a working party 
to analyze to recommend revisions to the “ICOM Basic Syllabus for Professional 
Museum Training” in acknowledgement of major shifts occurring in the field. 
Published in 1971 and revised in 1979, the Basic Syllabus provided a guide to 
the desirable contents of university programs and similar professional training 
courses in museology or museum studies at the graduate course level. Further 
recommendations regarding professional development opportunities were 
appended to the document at the ICTOP Symposium in Bergen, Norway, in 
1981. In June 2000, the ICOM Curricula Guidelines for Museum Professional 
Training was formally adopted by the ICOM Executive Council, using the 
competencies approach.  In 2007 concerns were shared that edits should be made 
to keep up with changes going on, a reflection of how curricula indeed need to 
evolve as does the museum and heritage sector. These may yet be reviewed in the 
next triennial program of ICTOP 2010-2013 depending on Board priorities. For 
more about these documents please contact the author.

Lynne Teather
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about the museum’s role. Alternatively there are others who deny a field 
of study, and continue to deliver practice-based programs. How to bridge 
these divides or borderlands?  As I record these various orientations, I 
am reminded of one of Mr. Singleton’s key questions for any museum 
worker or professional educator what to engage the question of ‘why’? 
It is a simple yet profound question that can offer us some direction. 
And I am also reminded that whether in my Masters classroom or when 
giving a workshop in snowy Alberta for the Museums Association or in 
a curator’s office in Lagos, these are issues which engage us all and are 
fundamental to our vocational commitment.
Indeed I am a fan of the ICTOP competencies. I use them at least in 
revised form, to spur conversations with my students about how the 
intellectual bases of museums/heritage studies relates to applied practice, 
as represented in the work of the competencies, and how these can shape 
their career and academic choices in our Masters. I have found them 
particularly useful as a  provocation for career and internship planning 
in our program but as something to react to and build on, not as a set of 
standards, for they are not yet complete or balanced. 
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I want to note that the first work I did around museum job descriptions 
for the Canadian Museums Associations,4 included both the discussion 
of job titles/descriptions and of outline of the ICTOP curriculum, as I 
had learned about it from Raymond Singleton at University of Leicester 
and one of its authors. One made no sense without the other when 
setting out to lay out the foundations for a professional field of study. 
Throughout the last 28 years of my teaching at the University of Toronto 
these, or observations as the filed has evolved, have become the basis for 
the work I do around academic and career planning, in advising students 
on projects, research essays, practical and internships. In the interchange 
of theory-practice-theory we reflect reach for the best practices of applied 
research methods of any field, informed both by theory and by practice, 
some would say in the area of praxis. 

4 Lynne Teather, Professional Directions for Museum Work in Canada. 
An Analysis of Museum Jobs and Museum Studies Training Curriculum. Ottawa: 
Canadian Museums Association.  411pp. This report was the result of a ten-
month long study of training programmes and resulted in two other publications 
by the C.M.A. Subsequent work by the Canadian Museums Association in 
the 1990s influenced the articulation of the ICTOP curricula as the setting 
of competencies of knowledge and skills have been a preoccupation for two 
decades.  Note Canadian Museums Human Resource Planning Committee. 
Consultation Paper: People, Survival, Change and Success, Towards a Human 
Resource Strategy for the Future of Canadian Museums. Ottawa: CMA, 1993. 
People, Survival, Change and Success: A Human Resource Action Strategy for the 
Canadian Museum Community. Ottawa: CMA, 1995.   ISBN: 0-919160-33-1. The 
Workforce of the Future: Competencies for the Canadian Museum Community.   
Ottawa: CMA, 1997. (Available from CMA and http://www. chin.gc.ca).  The 
Workforce of the Future: Competencies for the Canadian Museum Community: 
Supplement. Ottawa: CMA, 1999. (Available from CMA and http://www.chin.
gc.ca). Further resources to the 2000 date can be found at http://museumstudies.
si.edu/ICOM-ICTOP/sources.htm.

Lynne Teather
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I. Professionalism and the Field 

But for my paper here I want to take up what I think is the more difficult 
task of mapping some of the theoretical territories that inform our 
critical perspectives and the challenge of grasping them for meaningful 
professional educational work in museum studies/museology. Of course 
this is a discussion of importance to our professional status.  Key to the 
articulation of any profession are notions of their body of knowledge, 
and how that is produced, examined, and furthered through professional 
education work, be that of apprenticeship or of advanced doctoral 
study. How the epistemology of a field is articulated and expanded, 
and tested against practice, or indeed how practice informs the study, 
how it is transferred through professional infrastructures (conferences, 
publishing, etc.) and applied to individuals who research or practice the 
work area remains important to the ability to measure individual and 
institutional performance. In these notions I also want to embrace notions 
of Ivan Illich who challenged fixed notions of professional knowledge 
and enforcement, evident in traditional professions. Although I have had 
conversations with those who suggest that Museum Studies made the 
museum field more rigid, I hold the opposite view. From my entrance into 
the field, I, along with many others, some indeed of ICTOP’s members, 
have been pushing the limits of traditional ideas of museums, collections 
and their goals. 
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There is undoubtedly a tendency in some of the training venues to focus on 
practice and thus perhaps fail to challenge received notions of museums 
and professional practice.5 But how do we capture this reforming work in 
our curriculum and competencies? 
As a profession, museum and cultural heritage work has serious limitations. 
There are important questions of the degree to which our writers have 
in fact been read or brought to the attention of practitioners, as well as 
academics. Our field of study and professional teaching is marred by too 
few accessible journals, a lack of global representation of the voices of 
theory and practice, and a weak delivery system to those working in the 
field to provide the context for their daily activities or indeed to provide 
the means to upgrade around the praxis of their field. Equally important 
and more fundamental is the need to tease out the Euro-centric notions 
of the fundamentals of museum studies/museology/cultural heritage to 
consider diverse origins points and cultural behaviours/philosophies of 
saving and showing varieties of forms of culture and heritage.  
Our attempts to mark competencies and areas of knowledge should also 
not be misread as attempting to codify the field. The work of articulating 
competencies – taken up by ICTOP for one – must be one that evolves 
and changes according to the country, time and enterprise. They are of 
course markers for pay, status, and comparisons but I would use them 

5  Whether in the work of Duncan Cameron, Stephen Weil, Marjorie 
Halpin, Michael Ames, Elaine Gurian, Eilean Hooper-Greenhill, Peter van 
Mensch, René Rivard, Tomislav Sola, Patrick Boylan and Martin Segger, to name 
only a few that have influenced me, we have witnessed more than four decades 
of reflection and examination that has repeatedly challenged older notions of 
museums and related cultural heritage endeavours and their study.  For an example 
of considerations of progressive notions and impacts on professional education 
see  the work of Amareswar Galla Heritage Curricula and Cultural Diversity ( 
Canberra: Office of Multicultural Affairs Department of Prime Minister and 
Cabinet: Australian Government Publishing Service, 1993) and L. Teather Lynne 
Teather, “”Transforming Museum Studies: Educating Museologists for Cultural 
Diversity”, paper presented at ICTOP- ICOM Barcelona 2001 and available on 
the ICTOP website.

Lynne Teather
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with some caution. The field of study is changing so rapidly that attempts 
to capture the knowledge and competencies should be developed within a 
flexible framework that can adjust to situations and specifics- they should 
be used with in a cycle of ongoing review. And as one who has worked 
with competencies, I believe they fundamentally mean little without 
corresponding notions of the larger epistemological subjects of the field 
of research or education, and how these operate within particular and 
contingent situations. A preoccupation with competencies also feeds 
into academic judgements that cultural work is practical – I suppose like 
electricians –  and has no place within universities. Or that a museum 
studies/museology degree is not essential to a position.  I have been 
surprised at how many of my colleagues at the University have presumed 
that museum studies was about training students in particular skill 
sets, and not a viable academic field. This a view usually held without 
knowledge of our curriculum or epistemologies or any understanding 
that the University has within its history and current members Faculties of 
professions: medicine, law, dentistry, nursing, engineering, architecture, 
to name a few. The view is also held by many museum professionals, 
who shun museum studies or museology or heritage studies. But are we 
contributing to these perceptions in the way we articulate our field of 
study? 
Can a competencies based approach ever reflect the knowledge and 
conceptual ideas that drive the academic underpinnings of the study of 
museums and heritage? Until we address this question,  ICTOP’s work will 
have little relevance for the design of syllabi/curriculum by Universities. 
This work lays out some of the professional issues underlying and the 
role for critical reflexive professionalism which can bridge theory and 
practice, competencies and epistemological knowledge. Then it moves to 
address some of the territories where critical discussion is at work that 
would extend the curriculum discussions of ICTOP, while pointing to 
some new and inspiring developments in museological.
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Critical Reflexive Practice 

So I want to problematize attempts to crystallize a fixed curriculum for 
museum studies/museology in two ways. First I refer to the idea of critical 
reflexive practice that I have previously articulated at ICTOP 2007 in Vienna.  
In this approach building on earlier work of Donald Schön, I attempted to 
offer a way of navigating between the “dysfunctional divide” of practitioners 
and theorists particularly those in professional schools, and to help get 
over belief that only scientifically formed disciplines are worthy of the term 
academic.6 Recently some have reformed the notion of “reflexive practice” to 
add in “critical” to represent a wish to embrace a deeper critique or questioning 
that pursues an “unsettling,” i.e., insecurity, regarding the basic assumptions, 
discourse, and practices used in describing reality.” 7 The result – “critical 
reflexivity” – is what I believe a number of us have attempted to use in our 
classroom pedagogy. 

6  Donald Schön, The Reflective Practitioner: How Professionals Think in 
Action (New York: Basic Books, 1983).
7  M. Pollner, “Left of ethnomethodology: The rise and decline of radical 
reflexivity,” American Sociological Review 56 (1991): 370, as cited in Ann Cunliffe, 
“On Becoming A Critically Reflexive Practitioner,” Journal of Management 
Education 28 (4) (August 2004): 407.

Lynne Teather
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This approach attempts to address the problem of integrating balances 
theory and practice into our  pedagogy8 and can support us at a time when the 
conceptual bases of thinking about museum studies/museology have grown 
exponentially, offering a way to negotiate these theories and much more readily 
put into practice by professional and responsible museologists, as opposed to 
overwhelming them. While for many decades it could be said that museum 
studies/museology was predominately built on perceptions of practice– today, 
in English, almost the reverse that is true. Critical theory without the testing 
of application is also a problem in building a reforming and transformative 
practice because it can be so colossally negative and unrelated to the actual 
systems enfolding practice, or just generally off the mark. 
Given the wealth of material being generated by a wide range of 
humanities and social science scholars for whom the museum has 
become a fascinating topic, along with the ongoing work of museology 
instructors and museum workers, museum studies/museology is a field 
of study almost as elusive as the notions of museums. There are two 
underlying assumptions of this attempt to map out the field of study: 
first that we need to bridge our museological worlds at present fractured, 

8  Freire and others such as Goffman were positing the arguments of 
social constructivism, which assumes that we construct our social worlds and 
sense of self in our daily interactions and conversations, whether conscious 
or unconscious, and focuses on subjective, multiple, contradictory, contested 
constructed actualities and all the dilemmas within them. .The work of Henry 
Giroux, Roger Simon, bel hooks and Peter MacLaren and others in education, 
took Freire another direction in which he attempted to encourage learners to 
question and challenge systems and power relationships, aiming for critical 
consciousness.Ira Shor defines critical pedagogy as “[h]abits of thought, reading, 
writing, and speaking which go beneath surface meaning, first impressions, 
dominant myths, official pronouncements, traditional clichés, received wisdom, 
and mere opinions, to understand the deep meaning, root causes, social context, 
ideology, and personal consequences of any action, event, object, process, 
organization, experience, text, subject matter, policy, mass media, or discourse.” 
Ira Shore, Empowering Education: Critical Teaching for Social Change (Chicago: 
University Of Chicago Press, 1992), 129.
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contested, and divided by language, epistemologies, and methods; and 
second that only by a renewed allowance of both negative and positive in 
the museum epistemology can we hope for discourse between museum 
professionals and cultural critics, preferably informed by critical thinking 
about the relation of theory and practice – often termed praxis.  
With the workshop of the ICTOP Lisbon conference we hope we can come 
to the task of figuring out the way to articulate competencies to reflect 
our field in such a way as to reflect intellectual trends and professional 
necessities.9  Here though let me map out some of the intellectual 
domains that underlie  any curriculum revision for ICTOP and which 
are necessary to the work of articulating  a full set of  comprehensive, 
professional,  relevant, and emerging knowledge and skill competencies.

2. Museum and Cultural Heritage Borderlands

The first point to note is that we have a the Tower of Babel of museum 
critical cultural paradigms to consider, from the English-speaking worlds, 
to European museology, further sub-divided by UK, France, Germany, 
Scandinavia, and those represented in the philosophical approaches 
of the post-Soviet countries, not to forget cultures in the process of 
decolonializing museums and engaging in their discourse around the 
world. This array of critical approaches to the multi-disciplinary field 
of study of museum phenomena remains a serious challenge for anyone 
attempting to provide a critical academic interpretation through what 
Welsh calls “the conceptual collage” 10 that stands for our theory and 
takes us to the borderlands of many disciplines, countries, and regions, 

9  While efforts were made both during and after our Lisbon workshop, 
the committee was not able to move ahead on coming up with an ICTOP 
restatement of curriculum guidelines. You can contact the author for the 
ICTOP 2008 draft by Lois Irvine and her suggested revisions meant to stimulate 
comment.
10  Peter Welsh, “Re-configuring museums,” Museum Management and 
Curatorship, 20 (2005):103-4.

Lynne Teather
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working in between the understandings possible in a wealth of different 
articulations of museological premises.” 
Here I work from the notion of “borderlands,” that space of the frontier, 
edge, or inbetweenness that echoes the sense of “hybridity,” that space 
of the frontier, edge, inbetweeneness, that echoes the sense of hybridity 
used by cultural theorists such as Homi Bhabha.11  Bhaba asks that it in 
the acceptance of “hybridity” we move to a ‘Third Space of Enunciation,’ 
to elude the politics of polarity and emerge as the others of ourselves.” 
Museum studies, or Museology –now expanded to include Cultural 
Heritage studies – exists as a field of study marked by crossings of 
theoretical, disciplinary, methodology and practice that makes it a fluid, 
flexible and ever changing field but one full of possibilities as a space 
of cultural “enunciation” and encounter, where the large tissues of our 
times, such as how to live together in the world, can be powerfully 
engaged, where it might be most productive to rise above the polarizing 
arguments that repeatedly mark our discourse. It is in those borderlands, 
in these marginal spaces, that I believe we find the critical possibilities 
of museums and their study. In this I take as my model many of the 
writers who have been working in critical pedagogy, growing out of work 
by Gramsci, Freire,  Giroux and Simon who have been engaged in as 
Michael Ames told us in the Victoria ICTOP meeting of 2000, developing 
a “democratic theory and practice of education that respects the notion 
of differences as part of a common struggle to extend the quality of public 
life.”12   Professional preoccupations, in my opinion, have become unsettled 
by the many studies that have taken up the critique of museums from a wide 
variety of perspectives. They require a demanding and difficult effort to find, 
map, and then digest and assess for possible integration into professional 
precepts and practices. The existence of four recent anthologies of museum 
studies literature indicates the problem of the proliferation of theories, writings 

11  Homi Bhabha, The Location of Culture (London: Routledge, 
1994). 
12  Michael Ames, “Time to Disable the Oldest Profession?” Keynote, 
ICTOP 2000, Victoria, BC, Canada.
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and perspectives. 13 Each of these has an introductory chapter attempting to 
distil museums studies; in addition two other overviews offer some guidance 
to the literature of the field, Andrea Whitcomb’s introductory chapters (1 
and 2) Ralph  Starn’s article “A Historian’s Brief Guide to New Museum 
Studies.”14 Many of these works are also awaiting reconciliation to the many 
more theoretical writings about museums pre-1980, especially those created 
for ICOM’s International Committee for Museology (ICOFOM), inspired by 
work in Eastern Europe and Scandinavia. Few weave in an accurate or reliable 
sense of historical precedent within museum theory and operations. 
As we set out to think through this field of museums and their study and 
identify conceptual territories, we can hold our focus by returning to two 
questions: what museums can be in our contemporary world and how such 
shifts actually alter how we envision the fundamentals of our museum studies 
idea. Key to any curriculum and pedagogical review is the need to create a more 
inclusive subtle, yet complex sense of the field, balancing both “universal” and 
specific elements in an ethically responsible approach and grounded in clearly 
articulated philosophy.  In some ways the problem of the academic teaching in 
museology has to do with poor history and limited historiography of the field 
of study as represented in the common texts and theoretical writings. 

13  Betina Messias Carbonell, Museum Studies: An Anthology of 
Contexts (Malden, MA: Blackwell Publishing 2004); Donald Prezziosi 
and Claire Farago, eds., Grasping the World: The Idea of the Museum 
(Aldershot: Ashgate, 2004); Gail Anderson, ed., Reinventing the Museum: 
Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift (Walnut 
Creek, CA: Altamira Press, 2004); Gerard Corsane, ed., Heritage, Museums 
and Galleries: An Introductory Reader (London: Routledge, 2005), Janet 
Marstine, New Museum Theory and Practice (Oxford: Blackwell, 2005) and 
Sharon Macdonald (ed.), A Companion to Museum Studies (Oxford: Blackwell, 
2006).  
14  Andrea Whitcomb, Re-Imagining the Museum: Beyond the Mausoleum 
(New York: Routledge, 2003) and Ralph Starns, “A Historian’s Brief Guide to 
New Museum Studies,” The American Historical Review, 110 (1) (February 2005), 
online at http://www.historycooperative.org/journals/ahr/110.1/index.html.
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If we change the concepts of museums and of the cultures they represent, we 
have essentially changed the fundamental premises of the field of study, though 
no more than in the history and philosophy of museums in society. 

a) Cultural Studies Meets Museum Studies

Now I would like to review the various schools of museum critical theory 
floating around us, while harkening back to existing issues covered in museum 
scholarship. Much of contemporary cultural studies critique views the 
museum as emblematic of modernity, sometimes named “the post-museum,” 
in contemporary theoretical treatments. Their tone, as Andrea Witcomb 
has identified so clearly, has most often been disapproving, characterizing 
the museum as a negative place, the inculcation of bourgeois civic ideology 
underpinning the new nation-state and/or dominant class, gender, and race 
positions of hegemony.15 

15  The following argument works from Andrea Witcomb’s treatment in Re-
Imagining the Museum: Beyond the Mausoleum (London: Routledge, 2003), Introduction 
and Chapter 1, to which I have added other perspectives. 
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Many museological critiques today look at museum development in 
terms of cultural production and power relationships – for example, those that 
focus on representation of nationality or other locations of political identity 
formation such as state, city, or another specifically defined area. 16 

Museums, as Benedict Anderson has claimed, are “profoundly political” 
cultural locations because their narratives, as revealed through their exhibits, 
show how colonial states and emerging nations defined themselves, their 
relationships with citizens, and their national identities. 17 

16  Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and 
Spread of Nationalism, rev. ed. (London: Verso, 1991). Others that look to the nationalist 
frame of museums are: Eric Hobsbawm and Terrence Ranger, eds., The Invention 
of Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 1992); Ivan Karp, Steven  D. 
Lavine and Christine Kreamer, eds., Museums and Communities: The Politics of Public 
Culture (Washington: Smithsonian Institution Press, 1992); Lyn Spillman, Nation and 
Commemoration: Creating National Identities in the United States and Australia (New 
York: Cambridge University Press, 1997); Flora E. Kaplan, Museums and the Making of 
Ourselves: The Role of Objects in National Identity (London: Leicester University Press, 
1994); Carol Duncan, ‘The Art Museum as Ritual,’ in Civilizing Rituals: Inside Public Art 
Museums (London; New York: Routledge, 1995) : 7-20,;and David Boswell and Jessica 
Evans, ed.,  Representing the Nation: A Reader: Histories Heritage and Museums (London: 
Routledge, 1999).  
17  Benedict Anderson, Imagined Communities.
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If not the nation state, then critics look to power relations from one 
of a number of oppositional perspectives: imperial centres and colonial 
peripheries, bourgeoisie and working class, men and women, or public and 
private spheres. 18 There already exists, however, a critical tradition for 
museology. One type of work, from Timon of Philus in Alexandria19, 
to Quatremère de Quincy (1755-1849) in France, sees no redemption 
possible for the museum. De Quincy proposed that museums acted like 
mausoleums, deadening the meaning of objects. Nineteenth century 
critics such as Nietzsche, twentieth century artists, the Futurist Antonio 
Marinetti, and Dada and Surrealists, as well as Marxist theorists such as 
Theodor Adorno, continued the disapproving summary. Current critics 
Jean Baudrillard (1983) and Douglas Crimp20 (1995) follow in the same 
vein. Crimp names the museum an “institution of confinement.” The 
work continues with authors such as Daniel Sherman and Irit Rogoff, 
Tony Bennett, and Eilean Hooper-Greenhill,21  who focus on power and 

18  Andrea Whitcomb gives us examples of those who emphasize colonial versus 
outpost culture (according to Witcomb) are Mieke Bal, “Telling, showing, showing 
off,” in Critical Inquiry 18 (Spring 1992): 594; Nelia Dias, “The Visibility of Difference: 
Nineteenth-century French anthropological collections,” in Sharon Macdonald, ed., The 
Politics of Display: Museums, Science, Culture (London and New York: Routledge, 1998); 
Brian Durrans, “The Future of the Other: Changing Cultures on Display in Ethnographic 
Museums,” in The Museum Time Machine: Putting Cultures on Display (London: 
Routledge, 1988) : 144-169; T. L. Teslow, “Reifying Race: Science and Art in Races of 
Mankind at the Field Museum of Natural History,” in Sharon Macdonald, ed., The Politics 
of Display: Museum, Science, Culture (London: Routledge, 1998) : 53-76. 
19  Edward A. Parsons, The Alexandrian Library (London, 1952),
p. 168: See also E.N. Forster, Alexandria: A History and a Guide (1938), p. 26; 
F.H. Taylor, A Taste of Angels, p. 8; D. Murray, Museums, p. 7.
20  Douglas Crimp, On the Museum’s Ruins (Cambridge: MIT Press, 1995).
21  Tony Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics (London: 
Routledge, 1995); Eilean Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge 
(London: Routledge, 1992);  Irit Rogoff and Daniel Sherman, Museum Culture: Histories, 
Theories, Spectacles (Minnesota: University of Minnesota Press, 1994). 
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how it is deployed in museums, examining the representational and 
discursive practices of museums within governmental or disciplinary 
constraints, aided by Foucault. Such approaches share the assumption 
that museums construct ways of understanding or modes of meaning 
or “knowing” via their systems of collecting and showing, which can be 
unpacked in hindsight. Thus, Timothy Luke sees the growing emphasis 
on entertainment as having “carceral implications that suggest a practice 
of containment and confinement.”22 Using a different premise, Carol 
Duncan and Alan Wallach combine Marxism and Victor Turner’s work 
on ritual and critical art history. Challenging the usual celebratory works 
on museums, they zero in on the way art museums – whether the Louvre 
or the Museum of Modern Art in New York – sacralize art work into 
high art museums, zero in on the way art museums – whether the Louvre 
or the Museum of Modern Art in New York – sacralize art work into 
high art. 23The tendency of much of this “critical chorus”24–Welsh’s term 
– is to generalize from the art museum to all museums, taking a stance 
against modernity as static and traditional and, of course, representative 
of dominant elite.25 Whether Marxist or post-modern, many of these 
analyses are narrow in definition of culture and the museum, ahistorical 
and reductionist, and are exceedingly uncomfortable with the historical 
facts of the museum world, missing the random quality of events at the 
root of the pervasiveness of the cultural apparatus, to invoke Antonio 
Gramsci. 

22  Timothy W. Luke, Museum Politics: Power Plays at the Exhibition 
(Minneapolis, Minn. and London, 2002), 4.
23  Carol Duncan and Allan Wallach co-authored both, “The Museum of 
Modern Art as Late Capitalist Ritual,” Marxist Perspectives (1978): 28-51 and, 
“The Universal Survey Museum” Art History 3 (4) (December 1980): 448-469 
with Duncan’s Civilizing Rituals, previously mentioned. 
24  Peter Welsh, “Re-configuring museums,” Museum Management and 
Curatorship 20 (2005), p.  103.
25  Cesar Graňa, “The Art Museum and Its Public,” The Museum World: Arts 
Yearbook 9 (New York: Art Digest, 1967), 70-74.
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Failure of such work in a more expansive history of museums, one that 
acknowledges and situates their critical work, is based on a sense that 
there has been no critical work before their own writing. So Peter Vergo 
can mark his 1989 as the beginning of “New Museology,” although we 
have a long tradition of museum scholarship, including the work of 
“Nouvelle Museologie” in France in the 1970s. 26 So too works that claim 
a new paradigm, re-imagining, reforming, or redoing the museum now 
dominate museum discourse; what is not clear is if they have a parallel in 
actual museum conceptual or institutional reform; for as Alan Wallach 
has written, “Revisionism has transformed art history but not museums.”27 
We can also look at the current cultural studies scholarship through methods 
as well as assumptions. Andrea Witcomb and Sharon Macdonald’s work 
has provided an extremely helpful synopsis of two types of critical museum 
assessment, which I would like to extend.28 Again a caution as I am speaking 
mainly of writings in English. The semiotic methodology “reads” displays or 
other museum manifestations (collections, buildings, programs) as text that 
constructs meanings – as read by the lone critic – which are assumed to be 
inherent, set and then criticized. The limitations of these linguistically-based 
semiotics approaches, other than that they may miss unique communicative 
elements that go beyond textual methods, are that they miss the “competing 
agendas involved in exhibition-making,” the “messiness of the process itself, 
and the interpretive agency of visitors,” let alone all of the processes that are 
behind the creation of museums or indeed the getting and caring for of their 
collections or items of significance. 29 In other words, they present a limited 
explanation of the museum’s cultural production processes.

26  Peter Vergo, The New Museology (Reaktion Books, 1989).
27  Alan Wallach, Exhibiting Contradictions: Essays on the Art Museum 
in the United States (Amherst: University of Massachusetts, 1998): Chapter 8, 
Part II, 118, 123.
28  Andrea Witcomb, Re-Imagining the Museum: Beyond the Mausoleum (London: 
Routledge, 2003), 11-12, 15-18.
29  Sharon Macdonald, “Introduction” (1996), 5.
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Whichever critical approach we choose, I think it important to 
acknowledge that the constant need for a discourse of museological 
rebirth suggests the resistance of museums to fundamental change. How 
can we explain this?

  
  b) Definitional Dilemmas

One way that a critically reflexive approach would help us  craft a  response 
to such fundamental and consistent criticism is to complicate our notions of 
museums and the lens through which they view them, rather than weighing 
in one definition or another.30 Ivan Karp offers us the statement that museums 
are surprisingly “protean organizations” with “different and often multiple 
mandates and complex and contradictory goals,“ conjuring up a variety of 
metaphors: “temples of civilizations, sites for the creation of citizens, forums 
for debate, settings for cultural interchange and negotiation of values, engines 
of economic renewal and revenue generation, imposed colonialist enterprises, 
havens of elitist distinction and discrimination, and places of empowerment 
and recognition.” Stephen Weil’s enormous contribution to the field was to 
calm the complexities of museum definitions by promoting a view based on 
their purposes, and later outcomes.  Karp takes up a different lens from many 
critics to view the museum in relation to its place in “public culture.” He say, 
“Wherever they are found and whatever their specific histories, museums 
are defined – and define themselves – in relation to other cultural, civic, 
and community organizations, whether they be art galleries, schools, fiestas, 
fairs, expositions, department stores, or theme parks as well involved with 
various media.” Karp here parallel’s other authors such as Tony Bennett and 
Kirshenblatt Gimblett who have attempted to expand museum definitions into 
exhibition and/or expositionary complexes, and inclusive of broader heritage 
containers, with tangible and intangible dimensions. 

30  Andreas Huyssen, Twilight Memories: Marking Time in a Culture of 
Amnesia (NY: Routledge, 1995), 15.
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Others widening from museum to heritage studies are Gerard Corsane, 
Amareswar Galla, and Peter van Mensch, but are in the tradition of Tomaslav 
Sola’s work over a decade ago.31  Their work leads me to suggest that the concept 
of the museological or cultural heritage phenomena, like that of museological 
phenomena, has more potential to embrace the varieties of museums and sister 
forms of culture and heritage production in the present, and indeed the past. 

Two graphics give us a view of how the frame for museums is being 
widened. The first by Gala addresses the world of cultural heritage resources 
against which the museums complex can be projected.

Peter van Mensch has used another graphics for his teaching and writing, 
that shows sister cultural heritage phenomena, and the range of processes they 
represent, but challenges us to ask whether this is the definition of “Museums” 
we wish to accept or whether all of the sections represent “museological 
phenomena.” The critical question becomes what happens to curriculum when 
we expand the framework we are using? Can a course or curriculum or a set of 
competencies or job descriptions, still hang together or do they fragment much 
as the different interests have within the field? 

 

31  Gerard Corsane, “Introduction,” Gerard Corsane, ed., Heritage, 
Museums and Galleries: An Introductory Reader (London: Routledge, 2005); 
Amareswar Galla, “Culture and Heritage in Development: Ha Long Ecomuseum, 
a Case Study from Vietnam,” Humanities Research IX (1) (2002.) Online at http://
www.anu.edu.au/HRC/publications/hr/issue1_2002/article07.htm; Peter van 
Mensch, “Museology and Management: enemies or friends? Current tendencies 
in theoretical Museology and museum management in Europe.” www.icom-
portugal.org/multimedia/File/V%20Jornadas/rwa_publ_pvm_2004_1.pdf  For  
Sola see, Essay on Museums and Their Theory (Helsinki:Museoliitto, Finnish 
Association of Museums,1997), or his article Museums and Curatorship: the 
Role of Theory” in The Museums Profession, Gaynor Kavanagh ed. (Leicester: 
Leicester University Press, 1991). 
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Figure 1 A. Galla and P. Yu. Holistic Representation of Cultural and 
Heritage Resources. 32 

With this go other questions with a long tradition of discourse in 
Museology. Two related notions take us to the definition of museums and 
related phenomena, and to the balance of object and ideas, approached from 
intrinsic or extrinsic points of view. Of course for a historian the debates about 
extending professionally constructed definitions created in the last thirty years 
can benefit from revisiting the origin of museums, seen cross-culturally and 
across time and acknowledging that what we believed to be a formal definition 
was of course a post-War professionalizing process, never stable, ever shifting, 
a fact that could be seen as a strength. 

32  From graphic by A.Galla & P. Yu, in Amareswar Galla, “Culture and 
Heritage in Development: Ha Long Ecomuseum, a Case Study From Vietnam,” 
Humanities Research IX (1) (2002.) Online at http://www.anu.edu.au/HRC/
publications/hr/issue1_2002/article07.htm
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As Francis Henry Taylor wrote in 1945 in Babel’s Tower: The Dilemma of 
the Modern Museum, “Each generation has been obliged to interpret this vague 
word ‘museum’ according to the social requirements of the day.”33

So each culture, each social group, has a version of museum and cultural 
heritage, both historically and contemporarily, waiting to be acknowledged 
without our approaches. The museum complex of a range of cultural heritage 
phenomena is to be recovered in the past at the same time as we extend 
them in the present. Traditional notions of large, national museums need to 
be complicated by the range of saving and showing occurrences of cultural 
performance as Christina Kreps has shown us in Liberating Culture: Cross-
Cultural Perspectives on Museums, Curation, and Heritage Preservation.34 

33  Francis Henry Taylor, Babel’s Tower: The Dilemma of the Modern 
Museum (New York, 1945), 39.
34  Christina Kreps, Liberating Culture: Cross-Cultural Perspectives on 
Museums, Curation, and Heritage Preservation (London: Routledge, 2003).
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Figure 2 Museums and Related Endeavours. Peter Van Mensch 

  c) From Object to Materiality

The other point essential to museum discussions is the definition of 
“object” and its status in a world of an expanded museum complex. Another 
emphasis, in the critical studies following Susan Pearce and others, focus on 
collecting, which ‘functions to fictionalize our existence;’ therefore individual 
or group collector’s rationales, like narratives, can be studied. They prove ‘to 
be not a reflection of the nature of things, but a social construct in which 
apparent sense is created from a range of possibilities and discontinuities.’ 

 For comfort, curiosity, status or reassurance, to mark personal or group place, 
status or refinement, many theories of collecting have been articulated. One 
problem though is that the history of collecting is allowed to stand in for the 
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history of museums; depending on your definition, they are not synonymous.
Some authors, such as Hilda Hein, have declared the end of the object, “real 

meaning and value”, replaced by “waves of interpretation, affect, and experience.” 

  Certainly the emphasis on objects as semiotic systems takes away 
from their weight as material evidence, turned into “discursive objects,” 
with changing meanings. Perspectives of museums as information 
systems continue the dematerializing process: Deirdre Stam invokes the 
“‘information base” underlying museums missions and functions, “The 
full complex of data supporting institutional activities ranging from the 
pragmatics of acquisition to the abstractions of interpretive display.” 

 Slightly smacking of technological determinism, this approach I feel can 
never be comprehensive enough for museums. Many of us have added to 
this in our efforts to complicate ideas of museums so that they shift from the 
object-centric- to people-centric and a more inclusive approach. But it is too 
soon to declare the death of the object!  For one thing, the work of material 
history and culture has brought an emphasis to the layered meanings of 
objects, from their physical material to interpretative understandings. For 
another the link between museums, objects and authenticity contributes to 
a sense of their power as holding place of highly valued human expression, 
in the making, selecting, and veneration of these things. Julian Spalding has 
argued for the ‘poetic museum’, the potential of objects as the embodiment 
of ideas, capable of much more rich display in relation to range of issues. 

 At the same time, much of this critique has yet to penetrate museum 
establishments at work in their traditional roles. Further in works such as that 
of James Cuno’s Whose Muse?, and the implications of arguments around 
the “Universal Museum Declaration” have reminded us of the power that 
objects, whether termed art work or specimens, within cultural approaches. 
Steve Asthma has recovered the fascination of “stuff” which comprises 
museums, while Julian Spalding has waxed poetic over the power of things. 

 History around the dialectic of object or idea also suggests that the 
roots of this dialectic are very deep: it is a question long argued in the 
museum world as evidenced in the classic debate between Benjamin 
Ives Gilman and George Brown Goode, that every Museology student 
is introduced to in the early months of their study, re-enacted in the 
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debate between Cameron and Knetz and Wright in the late 1960s. 

 Attempts weigh in on one side or the other, most frequently missing the point, 
that these are notions embedded together in the museum idea. 
The term “materiality” offers a possible resolution, and is 
somewhat suggestive of Stansky’s notion of museality. Welsh 
defines it as “the human capacity to physically, emotionally 
and cognitively modify our surroundings to suit our purposes,” 

 This approach allows for the variety of cultural heritage forms implied 
in ICOM s wider definition of museums, which includes alternatives 
to objects as the unit of the museums works: including a variety of 
organizations focused on living beings, be the animals or living human 
treasures, scientific phenomena as in science centres,  landscapes and 
immovable forms of heritage, and embracing the duality represented 
in all that must include tangible and intangible culture. The term can 
also include the physical location of the museum, essential to our 
understanding of how museums function as place and sets of functions. 
But I am also reminded here of Stansky’s efforts to articulate the 
why of Museology, pointing to museum/musal-related phenomena 
as “a reflection of a specific attitude of man [sic] towards reality,” 

”of man’s projection into reality, of his appropriation of reality from 
the point of view of cultural and human needs, and to preserve “the 
representation of reality.” Stransky though falls back into the collection 
activity and objects as of focus of the study, thus showing us how difficult 
it is to hold the tangible and intangible notions together. 
Personally I have found myself realizing something about my own 
museological praxis that sets the context for my thoughts today. For 
many years I have argued that museums are equally about objects and 
ideas, and most probably fundamentally about people. I have, like many 
of my colleagues, attempted to encourage students to look outside 
of conventional definitions of museums or indeed of the subject of 
study to the range of museological phenomena around us and in the 
past. Conversations with people who view culture through the lens of 
informatics, has sharpened my understanding that museums are both more 
than information, and more than objects and that the dialectical dance 
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between them leads us to another level of  understanding.  The materiality 
and physical elements of the museum – both as objects and as collecting 
and exhibiting spaces and buildings – are with us, but always included 
questions of humans’ relationships to reality, to paraphrase Stransky, 
and were always wrapped up in the complexities of cultural practices, 
involving both tangible and intangible forms, in which phenomenon are 
selected for marking as culturally significant – whether by an individual, 
group or society, and saved both in tangible and intangible forms. 

  Thus we have become more aware that the museum phenomenon also 
can include a variety of tangible forms, from movable to immovable, 
from physical to non tangible cultural expression, and we have been 
engaged in redressing our definitions, while issues of universal versus 
local cultural definitions of museums have heightened our discussions of 
their roles and purposes.  

A fresh perspective if provided in a recent paper for ICME Peter Bjerregaard, 
of the Moesgard Museum, University of Aarhus, Denmark, using the idea 
of objects and agency, has argued that “museums particular relationship to 
objects”, “in “bounded space” actually brings the force of tangible reality to the 
museum’s relationships to communities. Objects he argues may have had the 
potential to underpin epistemologies of colonization, but they also have the 
power today to work differently as a means of “thinking through things” and 
what it means to be in the world together. However, some change in the notion 
of our object base may follow from more inclusive definitions of culture. The 
province of Alberta’s curator emeritus of folklore for over thirty years, David 
Goa, has argued for building curatorial-community relationships based on the 
idea of communities as sources of knowledge with all diverse cultural groups, 
however defined. His work is multi-evidenced, based on interviews, photos, 
documentation, and objects, anchored by the stories co-developed. Working 
with cultural groups requires a flexibility of definition that honours the way 
they wish to mark their culture and heritage, usually weaving stories and 
significance sometimes around objects, sometimes around a story, and always 
about the meanings of their lives.  
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 d) Museums: Visual Production and Reception

Another approach in critical cultural studies looks to the ways in which 
museums create systems of meaning through their physical presence, from 
their displays to their buildings. Museology already has an important body 
of work that looks to how museums handle the collecting and representation 
of the other, or the politics of representation and difference. Michael Ames, 
Anthony Shelton, Ruth Philips, Ivan Karp, Steve Lavine, and Moira Simpson 

 are among many who have approached the subject. Karp and Lavine 
produced two works in the 1980s that were particularly influential in this 
area, particularly in exploring the politics of representation and exploring 
new tendencies in thinking about exhibitions, such as dialogical methods. 
A sub-type of this approach, particularly evident in the U.S. where 
museums have been caught up in “culture wars,” comprises an extensive 
set of books and articles that examine the ways museum politics play out in 
controversies, either treated as one or a series, as in Steven C. Dubin’s, Displays 
of Power: Controversy in the American Museum from the Gay to Sensation. 

 From “Enola Gay” at the Smithsonian to “Into the Heart 
of Africa” at the Royal Ontario Museum (Toronto), such 
episodes have generated much writing and some insight.  

 Critical cultural studies takes another approach, conceiving of “exhibitionary 
narratives” of “place,” conditioned by the genre of visually ordered space that 
must include exhibition, building, and physical placement. “Exhibitionary” 
means the modes of display or the visual and spatial organizing methods of 
presenting “real” things and places. What Tony Bennett names a “narrative 
machine or performance,” enacts and displays historical and cultural stories 
– which must of course include natural history – centred on the visitors 
and their participation, which he argues had their formation in nineteenth 
century professional museum rhetoric. There, display was driven by the idea 
of  arrangement, with how to put “real things” into  spatially ordered systems 
of meaning, sometimes taxonomical, other times historical, decorative, or 
even in the dreaded miscellaneous assortment, to organize what the eye and 
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the mind could absorb. The modes of display were directed at shaping visitors’ 
knowledge, self-understandings, memories, and collective aspirations, aimed 
at the ethical, pedagogic, and aesthetic enculturation of its citizens, all enhanced 
by the social control created by visitors watching other visitors. 

The impacts of these critical discussions have been considerable in 
that museums and communities are working to develop different models 
of power-sharing with indigenous and cultural communities. While some 
museums have retreated, others are looking to exhibit in different ways, 
moving to contemporary topics, such as the Museum of World Cultures’ 
(Gothenburg, Sweden) “Aids in the Age of Globalization,” displayed 
with active new media and mostly without typical objects. Collaborative 
approaches, such as that pioneered by the Museum of Anthropology at UBC 
Vancouver, the National Museum of the American Indian, and “African 
Voices” at National Museum of National History in Washington offer new 
models of power negotiating. Community museology may be one direction. 

 But so far, we have yet to work out the full range of participatory approaches 
possible, or the extent to which what Peter Davis and Gerard Corsane name 
“in reach” might reverse the boundaries of power. With the word “inreach” 
an attempt is made to reverse the power equation and to envision the 
museum being influenced by or being part of the surrounding communities 
or cultural worlds rather than the traditional notion of “outreach” to take 
the museum and its values out to publics. Community Museology – a term 
being used by van Mensch, Corsane and Davis – may be one direction. 

 

     e) Post-colonial Insights or Cultural Pluralism

Does the world of post-colonial theory aid our complex task? As a 
settler society – one established by Europeans on non-European soil – 
early Canadians, like Australians, had a different relationship to cultural 
development than did colonial expansions into Africa, India, or other 
locations. Authors such as Sherene Razack and others voicing the perspectives 
of First Nations and “visible minorities” in Canada address the concept 
of the “settler” society – whereby a distant imperial power and a local 
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settler society displace indigenous peoples, at the same time building a 
continuing mythological belief that white people came first and developed 
the land while aboriginal peoples were dead or dying, or being assimilated. 

 In these locations, museums are formed early on in colonial 
history, presuming an empty terrain, terra nullius, land with 
no previous history of indigenous people or settlement. 

  The surveying, mapping, inventorying, and expanding settlement across 
the land were supported by natural science activities such as international 
expositions and museum collections. All operated as systems of control for the 
benefit of the “settlers” and, more often, the distant imperial power. Indeed, 
the term “settler” society takes on dramatic connotations for museums in a 
city like modern-day Toronto, claimed “the world’s most diverse city” in 
ROM marketing. Indicators reveal that the same dynamics of immigration 
are occurring in many cities of the world. Cultural structures and messages 
emanating from museums created at the apogee of a “settler society” in 
colonial and modern modes have to be seriously reconsidered in light 
of the cultural civic life of a plural population of transnational character. 

 The presence of the Royal Ontario Museum, one of the oldest museums 
in the country, with roots going back to 1830, can not in its current form 
claim cultural stewardship for a majority population whose culturally hybrid 
identities are a blend of “home” – often former “exotic” lands, since they or their 
ancestors immigrated for safe haven or economic opportunity – and Canadian 
experience, often as second, third or more generation citizens. In fact, given 
Toronto’s – indeed Canada’s – new reality, it is difficult to understand how so 
little has yet been done to rebalance the cultural representation record, despite 
work by cultural agencies such as the Multicultural History Society of Ontario. 

     f) Expanding Ideas of Publics and Participation: 
The Visitor and Beyond 

Some of this critical work is written seemingly unaware of two other 
powerful processes that have been working to disrupt normalized museum 
practice. Museum learning and visitor theory over the last at least forty years 
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has led to the need to consider the complexity of the museum communication 
system, not as one-way, but at least two-way, in which the visitor/public 
is involved in the construction of meaning, leading us to conceptualize 
different visitors and publics, and now communities. Museums have for 
decades attempted to permeate the four walls of the museums, to extend the 
physical reach of the museum by means of outreach programs, circulating 
exhibits, school kits, buses and trains, and satellite museums – to open 
museums and access galleries that bring the communities into the four walls. 
But is this enough? What happens when the locus of the museum is placed 
in a broader location of civic space? Whether in the work of collaboration 
and partnership with indigenous communities or with cultural and local 
communities museums, however defined, have been going beyond old 
outreach models of their work to invite a kind of participatory museology.  

 Through community arts and heritage projects, attempts have been made 
to locate cultural museum performance in the community and, on occasion, 
place it within mainstream museums. Such attempts may have been one time 
only or unsustainable in many cases, in many cases they have not even been 
recorded, but they exist as our reform inheritance. There are also instances 
when culturally specific museums have taken on their own cultural production 
as in the case of the First Nations museums in Canada, aboriginal-run centres 
in Australia, and the hundreds of community-based ethno-cultural museums, 
in both countries, such as the African Museum planned for Toronto; however, 
it can also be argued that such museums run the risk of falling into celebratory 
stereotypes as quickly as “mainstream” museums.  

Museum learning and theory around how museums engage publics 
is also shifting. Visitor studies and analyses of learning over the last at least 
forty years has led to the need to consider the complexity of the museum 
communication system, not as one-way, but at least two-way, in which the 
visitor/public is involved in the construction of meaning. This, in turn, has 
led us to conceptualize different visitors and publics, and communities. But 
recent scholarship has expanded the notion of museums and publics, inviting 
questions of personal and social identity, memorization and meaning, and 
civic engagement. The ideas of constructivism have been brought to the 
museum by theorists like George Hein, John Falk, and Lynn Dierking, but 
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are now extended to social constructivism and critical pedagogy, taking 
on a more philosophical and systemic view of how publics are engaged. 

Others have borrowed from some of the cultural theorists to re-examine the social 
location of museums’ relations to their publics. Thus, Cheryl Mezaros opens up 
a larger interpretive frame to look at the origin of knowledge, “where it comes 
from, and how it shapes individuals’ thoughts, feelings, and actions.” She points 
to Castoriadis’ concept of the “social imaginary,” the stage on which the fabric of 
our lives appears, which” we shape and which is shaping us.” Thus she repositions 
“interpretive authority” away from individual meaning-making, in the midst of 
the encounter of “the social and the self, the individual and cultural knowledge.” 

 
   

     g) Lost in Translation: 

But of course thus far, I, like Whitcomb and many others, summarize 
only some of the works in English that are based in the UK, US or Australia. 
Missed are many of the works in English produced from other countries 
like Canada, New Zealand or South Africa. While writers in English seldom 
reference French or German work, and so on. Even in English, missed are the 
worlds of museology represented in the work of the former Eastern European 
theorists such as Z.Z. Stransky in Brno, Maroevic in Croatia, Tomaslav 
Sola also in Croatia, and the work of ICOM’s ICOFOM, well represented 
in the work of Vinos Sofka in 1975, and in 1989 by Peter van Mensch. 

 Even in this work, though the shifting of museum territories shakes the assumptions 
of “materiality” and “museality” considerably. In addition to just being absent 
from the English cultural studies discourse, one of the problems that I believe 
existed within the traditional articulation of European Museology – though not 
necessarily in museum practice – is the tendency to forget the public, be they 
visitors, non-visitors, stakeholders or other players, in the defining of museums 
within the public sphere. This has changed substantially, and further articulated 
by individuals such as van Mensch, André Gob, and Françoise Matrissse, 

 but it still is raised as an unfortunate stereotype of European museum practice, 
and often reiterated.  We still though are too ignorant of the way museology/
heritage is being articulated in other worlds and cultures? One would think 
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that the Web with Web 2.0, wikis and translation software might allow for a 
fresh approach to this problem.

3. Towards Museological Possibilities

In the midst of all of these critical analyses of how the museum is 
implicated in projects of modernity and colonialism, racism and gender 
politics, the challenge is to find a space from which to continue to argue its 
reform and move positively ahead in equipping students and continuous 
learner in the professional discourse of the field. Can such critical 
approaches, as Andrea Witcomb suggests echoing other writers such as 
Andreas Huyssen, which picture a ‘single political valence to museums,’ 
one comprehensively negative, invoke sustainable transformations?  

 Such fundamentally critical and negative interpretations of the museum 
leave little room for the museum professional or governing authorities to 
operate from a position of reform. Witcomb has argued, it is a mistake to 
tie the museum to its negative past, thereby reinforcing ‘a deterministic 
form of argument in which the museum will always stand as a symbol 
for domination or alternatively, arguments which call for radical change 
as the only way to escape the encumbrance of the past,’ but which is 
often beyond the pragmatic necessities of museum transformation. 

  I want to point to a few more indicators of shifts in the museum ethos, 
especially those that point to a museology of possibility?

  a) Turning to an Inclusive History

If Karp and others are correct in the expansion of the frame of analysis of 
museums and related phenomena in this cultural heritage complex, then there 
is much work ahead to looking into a new history, reflective of the variety of 
museum and cultural heritage phenomena now reflected in definitions, such as 
that of ICOM. Rather than restating traditional histories of European museums 
located around larger national museums (the Louvre or the British Museum), 
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we might look to broadening our historical frame in two ways: to look to other 
cultures around the world, and across time, who have carried out the essence of 
museological expression. With the benefit of a new viewpoint created through 
the cross-cultural comparison of museum-like cultural behaviour through 
the work of Christina Kreps, we see that cultural behaviours of saving and 
showing occur in a range of cultures – in Nigerian shrines, or Indian Temples, 
in religious pilgrimages to sacred places or traditional landscapes, can open 
up a new understanding of European versions of museological history. That 
might be to attempt to be more comprehensive to look to the range of early 
societies, institutions such as universities and churches, and other forms 
of early museum-like space, while also expanding our lens to look at more 
popular cultural museums or museum-like places, from exhibitions, fairs, and 
circuses, to proprietary museums and entertainments.

At the very least, such questioning of the role of museums as places of historical 
construction must be applied to re-examine accepted belief systems framing 
the history of museums, especially those exclusively focussed on the origin 
point as post-1792 European modernism or outposts of colonialism, to build 
a more inclusive referent with cross-cultural and cross-temporal comparisons 

 Is it also possible to balance museum history with more positive moments of 
reform, or of resistance to cultural dominance? In so doing, would we be able 
to evoke more constructive analyses that inspire self-reflection and reform by 
those engaged both in cultural production and its reception (who also produce 
meaning)? Museum history is compelling and invites a balanced re-telling, 
celebratory with critical.

     b) Crossings, Contact Zones, and Public Engagement

James Clifford’s notions of museums as “contact zones” in which dialogue occurs, 

 offers a metaphor of exchange that has found some resonance among 
authors such as Tony Bennett and Andrea Whitcomb, and others. 

 Clifford refers to an encounter he was part of at the Portland 
Museum of Art where Tlingit elders, museum curators, and Clifford 
discussed the future of Portland’s Rasmussen Collection of Northwest 
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Coast Indian artifacts. Clifford relates that although the curators 
had expected the elders to focus on the collection’s objects, the 
elders engaged the objects on occasion more as memory points 
for telling stories, singing songs and engaging in conversation. 

 In this exchange the history of the Tlingit disrupted the usual sense 
of museum history and its collections and exhibition narratives to invited 
remembrance of the ongoing plight of the Tlingit. Such reforming encounters 
have been going on for some decades too in Canadian museums, as evidenced 
in work in institutions such as the Museum of Anthropology, University 
of British Columbia, the Royal British Columbia Museum, the Canadian 
Museum of Civilization to name only a few, and of course the First Nations run 
museums that have marked the museum scene since the 1970s.  The question 
is whether Clifford’s model invokes a different relationship than those already 
developed.

Within all of these ideas of public and civic engagement, returning to 
Clifford, the museum is a “contact zone” not only of the source community 
but of the public communities engaged in the viewing; this is a frame that can 
be extended to include sharing in the idea of the museum itself, through its 
history, governance, economic and political pedagogy. This is a radical shift 
from the assumption that scientific or historical truth or knowledge – as 
divulged by the curator/expert – drives the communicated message, received 
passively by visitors and communities alike. Such notions of shifting power 
relationships, whether in the eco- or territorial Museology, or aboriginal or 
First Nations communities, have been operating for at least twenty years and 
have influenced many Museology reforms in Canada, although they are not 
yet clearly charted. 

At the same time, much of the work of recent 
museum development in working with ‘community’ 

 or with culturally-specific groups points to ways in which our relationship to 
the public is taking on a larger frame and at the same time inviting different 
ways of working. Not out-reach, not-in reach but respectful contact space of 
encounter.
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 c) Museums and Civil Society: The Expanding Ethical Discourse

There is currently at work a broadening of the terms of the political 
register of museums expanding the ethical, moral premises in terms of what 
roles museums do and can play in civil society.  First I return to Karp to 
identify a direction of museum discourse that is moving concepts of museums 
into discussions of their role in civil society, public life, and social change. 
Working with the Rockefeller Foundation over the past seventeen years 
Karp, with Corinne Kratz and many other scholars, has participated in 
conferences and meetings touching on questions of museums and pluralism, 
representation questions, identity formations, and civil society, and since 
2000 turning to globalization impacts on museums and cultural heritage. 

 Switching from Jurgen Habermas’ problematic notion of “public sphere,” 
they came up with “public cultures,” as their guide, focussing on “how global 
opportunities and constraints affect the goals and practices of museums 
and heritage practitioners and organizations, and how well local needs are 
acknowledged and served in an increasingly diverse and contradictory global 
environments,” through case studies and through theorizing ideas of “heritage.” 

 In this project Karp and Kratz have come to see a number of “frictions” as 
museums locate between the “local” and the “global,” resulting in unplanned 
responses or inadvertent results.  Identifying changes in the discourses within 
and around museums and their multiple roles also opens up shifts in the 
“financial, political, and constituent community support” that have benefited 
some museums with increasing visitor attendance and blockbuster successes, 
but that threaten others’ existence, “especially in poor countries on the margins.” 

 “Museum frictions,” they state, “incorporates the idea of the museum as 
a varied and often changing set of practices, processes, and interactions” 
and transformations. Working through the multiple directions that 
museums face to local people, to broader audiences  and  other 
museums and sites, these organizations now operate on local and 
international, if not global sense of  identities, histories, and concerns.” 

 As they state: “Reproduced, adapted, and transformed globally, museums are 
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not just a place or institution but have become a portable social technology, a 
set of museological processes through which such statements and claims are 
represented, embodied, and debated.” Whatever geographical space they refer 
to, they “can become global theatres of real consequence.”  But these authors 
are also cautious to acknowledge museums’ local and specific conditions 
and concerns that make easy totalizing explanations of local or globalizing 
processes unhelpful.   

  One initiative to address museums’ public cultural work has been the 
attempt to move concepts of museum access to a more proactive ground of 
developing a critical picture of whose cultures are contained in museums 
or displayed in them, as well as who visits them. This work of inclusion or 
recognition of the pluralism to which the museum is responsible has found 
its champions in the work of Richard Sandell and Jocelyn Dobbs at Leicester 
and has been paralleled by a remarkable cultural policy of the UK Labour 
government that has put money toward programs to fulfil the inclusive direction. 

 This initiative has not been without its critics, notably Josie Appleton in 
Museums for the People? and Amar Tilili, who we have heard from today. 

 Tony Bennett has argued that the concept of inclusion does 
disservice to the issues of race and ethnicity and that issues of gender, 
indigenous peoples, and ability should not be conflated with race 
and ethnicity, as each has its own area of analysis and need for study. 

  With questions about how this subject can be taught 
within Museum Studies professional education  

–and works such as Robert Janes’ edited volume, Looking Reality in 
the Eye: Museums and Social Responsibility – the topic is expanding 
as a major tenet of Museology discourse and on our minds today. 

     There is more evidence of expanding notions of museums’ public work in 
the writing and practice of Douglas Worts and Glen Sutter and the Canadian 
Working Group on Museums and Sustainable Communities formed in 2000. 

 In this approach, museums are seen as crucial to the “capacity-building 
and action related to their role in creating a culture of sustainability.” At the 
same time, ideas of culture’s relationship to development are expanding 
ideas of museums into social development on the communities and 
international scene, while trying to work out methods of participatory 
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or cooperative planning. We are familiar with the AAM’s Museums 
and Community project, which attempted to put museums within the 
American debate about the breakdown of social capital – identified by 
Robert Putnam – turning to programs of museums and “civic engagement.”  

 Here again though, this work should be seen within the historical 
development of community development museology, with roots going 
back many decades, and championed by Georges Riviére and Hughes de 
Varine in the  1960sand 70s, as represented in eco- and territorial museum 
work in the last 40 years; there are many other precedents, and to be 
discussed in our conference here by Pierre Mayrand who offers us the term 
of alternative museology to represent this approach, or sociomuseology 
as used  by Mario Mouthinho of here at Universidade Lusófona. 

 As culture enters the international development debate, Christina Kreps’ work 
is a leader in thinking through issues, noting with caution the deleterious effect 
that international Western museologists can have in pursuing international 
projects when impose assumed professional notions in a situation when they 
lack the understanding of the cultural heritage traditions of a culture and place. 

 She proposes an appropriate museology for her work. Efforts to link sustainability 
and development in HaLong Bay Ecomuseum in Vietnam, facilitated 
by Amar Galla, show the potential of combinations of these approaches.  

  Ecomuseums though were born in a moment of Western museum 
development; how the notions are taken up by places in other parts of the world 
require close examination for how a new colonization might be occurring. In 
this Kreps’ notion of ‘liberation’ is useful for the museum professional who 
might examine their own premises of museology as they approach any culture 
or heritage advisory role.  

     d) Museums and Historical Conscience

One of the most interesting contemporary developments provoking a deep 
examination of the ethical and philosophical premises of museums, I believe, is 
current questionings of how museums cultivate “historical consciousness,” or 
work in our public lives, especially in the face of traumatic or difficult histories 
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that seem somehow to raise the stakes of cultural encounter. A different 
notion of the museum’s role in representing the past is articulated by two new 
developments: the memorial museum movement, represented in ICOM’s 
IC-MEMO committee, and the International Coalition for Sites of Historical 
Conscience. Current work by  Professor Roger Simon and the author on a plan 
for an exhibition, “The Terrible Gift: Difficult Memories of the 20th Century,” 

 re-frames museology reform, moving from visitor learning or experience 
and beyond, to a much larger notion of the museum’s publics, as we turn to 
look at societal transformation via civic engagement in facing the “terrors 
of history.” The museum becomes a place of meeting, even encounter as 
Clifford has raised, where testimonial material is provided for an encounter 
between past persons and us, in which we acknowledge an extended model 
of the museum communication frame, probably as old as the museum 
idea. Our experience must now start from the historical person to whom 
we give witness using the “remnants” left for us, often passed on through 
generations and referring to lives lived amid the violence, death, and terror 
of state enforced violence. In this approach, the museum offers a point of 
connection with past lives and through them the events of their lives, taking 
us beyond our immediate experience to make themselves felt and altering 
the terms on which we construct an understanding of ourselves and our 
possible futures. Simon cites Derrida in Archive Fevers, referring to the archive 
as not “dealing with the past which already might be at our disposal or not 
at our disposal; but rather a question of the future, the very question of the 
future, of a response, of a promise, and of a responsibility for tomorrow.” 

 Thus, the social purpose and ethical place of the museum is interrogated to 
rethink the acts of the museum and the frame of our thinking as museologists, 
leaving us somewhere between “hope and despair,” to paraphrase Simon’s text, 
on the responsibility of memory. This is an interesting phrase that seeks to go 
beyond the fundamentally negative critical approaches evidenced in most 
theoretical cultural studies based approaches. 
One question to be asked is whether these movements in museology 
have any parallel in what the public wants museums to be.  John 
Falk has identified through his longitudinal studies of visitors to 
museums, that some of the public actually are looking for meaningful 
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encounters and “deep conversations,” to quote David Goa’s work. 

 Whether museums can do this work of public dialogue and fora or work 
through or contend with the complications of exhibition production of difficult 
subjects remains to be seen. 
Seen from this view then the role of cultural workers, for our purposes 
is to facilitate the learner in focussing on and examining underlying 
assumptions, assess the consequences of these assumptions, identify and 
explore alternative sets of assumptions, and test the validity of assumptions 
through effective participation in reflective dialogue. Transformative learning 
involves risk and emotionally-charged processes that deepen learning and 
build connections and capacities to act in service to self and others. This is 
a transformation, though, that can apply either to our publics or indeed to 
professionals, and is at the heart of what we do as professional educators. But 
again ICTOP’s work has already pointed in this direction as we address the 
role of museums and cultural heritage locations in society, in community 
and international development, in peace and reconciliation studies, as 
ICTOP’s conference, “Towards a Museology of Reconciliation” testifies. 

  As I read through various ICTOP papers, I see a reflection of our profession 
as we have attempted to frame our professional education to address the deep 
issues of our field.   

Within my cursory overview of museum studies/museology and 
epistemologies, I have avoided the aspect of management and change, for 
it would warrant another paper. I leave it to future discussions. But note 
with Stephen Weil’s work on museum outcomes to cultural indicators, 
our notions of museum’s roles also shift the discourse of their effectiveness. 

 Key to this discussion will be once again our ability to articulate the larger 
purposes of the museum or cultural heritage location and identify those who 
would measure their impact.

Our curriculum work can overcome concepts of theory and practice 
and take up a learning that is built on reflective dialogue and the ethical 
philosophical and transformative potential of museums, sensitive to the idea 
that there is de facto a community of learners, engaged in a “web of relationships” 
from the public to professionals, from museum workers to students 

; we are engaged to some extent together in co-creating museums for the future. 



Thus our ambitions surely are to support students, and professional colleagues, 
and our publics, in a process of deep learning in which they will explore 
underlying assumptions, test and explore new ones, toward understanding of 
what it means, personally and professionally, to have museums engaged in the 
civic work of society. 

5. Conclusion

Getting back to our ICTOP conference goal of working through the 
issues of competencies and curriculum, in this presentation I have attempted 
to lay out some of the issues with which critical reflexive practice can help us 
grapple, and how we can do so from a premise of museological possibility. 
There is urgency to this work: the pressures of new fields, such as curatorial 
studies, public history, information studies, require a deeper articulation of 
museological premises of our teaching and training pedagogy. There are 
enormous consequences as to who will be hired to work in museums, or how 
existing workers will move ahead through continuing education, the nature 
of our profession and thus to what our museums and cultural organizations 
will be. Among the consequences will be the degree to which individuals 
will be able to claim professional status when crossing borders and working 
internationally. Essential to the next age will be our ability to see both the past 
and present of museums in terms of more nuanced depictions of the museum 
and wider notions of cultural heritage and their roles in society, be it modernity 
or post-modernity, and their possibilities in our contemporary lives. This 
discourse is I believe central to the history and evolution of the museum and 
cultural heritage organizations and how our professional education programs 
are formed, whether they are a doctoral thesis or a professional workshop,   

Important will be our ability to take up a philosophically-driven and 
ethical framed discourse on the meaning of museums in the lives of people, 
framed within the broader social picture of culture and heritage, negotiating the 
cultural crossings of our interdisciplinary field. It is this critical consciousness 
and conscience that lies at the heart of the field of study and all of its possibilities.
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Museums as service providers 

Mário C. Moutinho

The present paper discusses the complex understanding of 
Museum as an entity that provides services. Indeed we are far from 
seeing museums fully acting as services since the rationale of the way 
they operate derives from the permanent concession of grants either 
from state budgets or from beneficent institutions. In order to do this, we 
use reflections presented in previous papers, where we considered these 
issues separately; we now believe they will gain some coherence when 
articulated with the reflection on museums seen in their possible, albeit 
inadequately assumed, condition as service providers. 

We shall consider some aspects of the introduction in museums 
of the new information and communication technologies (NICT) as 
part of this process. On the one hand, these technologies open doors, 
and some museums take good advantage of that; but on the other hand 
their being used in a limited way does not enable the realisation of the 
role they can play, with multiple benefits from the organisational point 
of view, fostering innovation and creating new service concepts that are 
more aware of the world we live in. 

It is thus a paradox that the institution MUSEUM should not see 
itself in general terms as a service provider despite defining itself as “a 
non-profit making, permanent institution in the service of society and 
of its development, and open to the public, which acquires, conserves, 
researches, communicates and exhibits, for purposes of study, education 
and enjoyment, material evidence of people and their environment.” 
(ICOM 2007). 
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In this definition we can find several functions that derive from 
different levels of understanding. Thus in general to acquire (previously, 
one used to say collect) and to conserve are conceptually different 
activities from studying and exhibiting. In the former case, they can be 
assimilated to the production of goods, while in the latter category we are 
definitely talking of services. 

Therefore, and as a result of this amalgam, museums are missing 
out on an opportunity to improve and broaden their performance by 
using the resources and the rationale that are specific of entities that 
provide services. They are consequently preventing themselves from 
taking their rightful place in the field of service innovation. 

Granted, there isn’t a single path that can clarify the nature of 
innovation in services; in specialised literature, we can distinguish 
three different approaches: the technologist perspective, which grounds 
innovation in the introduction of new equipment and new technologies; 
the servicionist perspective, which emphasises the own resources of 
services as a source of innovation; and the integrating perspective, which 
seeks to articulate the two previous approaches. 

It isn’t easy to find a definition for Services that can comprehend 
all the aspects and satisfies the possible different approaches. There are, 
however, some characteristics that can, to some extent, provide some 
consensus. 

It is acknowledged that a service is essentially an intangible 
product whose production may or may not derive from material goods. 
This intangible product may not be the object of appropriation for later 
consumption, and is therefore characterised by being manufactured and 
consumed simultaneously. 

In traditional museums, based on the presentation and enjoyment 
of collections supported by the existence of material resources such as 
glass casings or new communication formats (video, sound, immersion 
ambiences, and so on) for which secure and air-conditioned spaces have 
been designed using suitable material resources and equipment, the 
visitor cannot take the exhibition away with him, he must consume it 
during the visit. 
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All that the visitor can do is live the experience, register some of its 
aspects in different formats or collect tangible elements like flyers, 
catalogues and similar items made available in museum shops, elements 
which are actually crucial to make the Museum or the exhibition tangible 
and credible. 

Making the exhibition or the museum available on the web has 
for the time being the same value as perusing the catalogue. A virtual 
visit or reading does not replace each visitor’s experience of discovering 
and enjoying the exhibition. The virtual museum in itself, which we will 
not address in this paper, is to our mind that museum that is made and 
consumed in cyberspace, which is different from the Museum on the 
web, which is the transcription for cyberspace of the traditional museum. 

  It is important to mention that the services sector represents 
the staple of the Portuguese economy, both as regards the part it plays 
in the country’s gross added value (GAV) and in terms of employment. 
According to ICEP, in the past decades Portugal, like its European 
partners, has developed an economy that is increasingly based on 
services. Nowadays, this sector represents 57.7% of employment, and 
71.2% of the gross added value (GAV), whereas agriculture is responsible 
for just 11.7% of employment and contributes with only 3.5% to GAV. 
Services have become the most dynamic and diversified sector; and trade, 
transportations and communications, tourism and financial services has 
shown high growth rates. 

Source: http://a.icep.pt/portugal/economia.asp
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In worldwide terms, the situation is identical. The world economy 
is going through deep changes derived from global communications and 
technological innovation, which are apparent in the use of over 50% of 
labour in the services sector in Brazil, Russia, Japan and Germany, and 
75% of labour in the United States and the United Kingdom.
This process has fostered the introduction of ways of organising 
businesses and not-for-profit organisations, along with growing attention 
given to issues that derive from the conditions that enable innovation and 
the introduction of new communication and information technologies. 
 Understanding services in an integrated way is today the focus 
of attention of a “new subject” that has been gaining ground in many 
universities throughout the world and of which a deeper understanding of 
its manifold elements is expected. We are talking of the “Services Science, 
Management and Engineering”, SSME, which aims to consistently 
gather and articulate work in progress in the areas of computer science, 
industrial engineering, business strategy, administrative sciences, social 
and cognitive sciences, as well as legal sciences, so as to foster the skills 
required by an economy increasingly oriented to and based on the 
production and use of services.1

 In this context, it would be necessary to look upon museums 
from the perspective of entities that provide services, bearing in mind 
the place that cultural services occupy within services in general, and 
these within the economy, as a whole. 
In a more or less consistent manner, in a sense of social militancy, or how 
collection museums at the service essentially of those very collections, the 
fact is that in every case museums are indeed institutions of SERVICES.

Our interrogation can be worded as follows: 

Whether we are talking of sleep museums, or of museums that develop 
their project in the area of social inclusion and development, they both 
live in a certain way outside the boundaries of the rationalities of the 
contemporary world.  

1  See http://www.research.ibm.com/ssme/
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No Minister or Mayor would lightly announce as electoral justification 
the closing of the loss-making museums, not even the IMF would do 
that directly, although in some way across the planet it has ordered the 
implementation of politics that have resulted in the closing of hospitals 
and schools, when the time came to implement structural readjustment 
policies. 
It is within this context that I believe it makes sense to worry about this 
ambiguity. Indeed, who knows whether, following schools and hospitals, 
not to mention public services in general, an overwhelming wave of 
museological cleansing will not come, which will allow the survival of 
only non-museums of the Gugenheim kind, or the Eurodisney kind, 
along with isolated cases which, for some reason, are sustainable, whether 
or not they take on any social role. 
This is a double inconsistency, represented by the double paradox: 
Museums see themselves as service providers, although they do not in 
fact operate as service institutions. 
Museums live unaware of the issues of economic sustainability, believing 
they can escape neo-liberalism, whether by magic or by miracle. 
Let us then discuss the first paradox.
If museums see themselves as institutions that provide services, both 
museums of things and museums of people, if they started in fact acting 
as institutions that provide services they might be able to find a rationale 
that would secure not only their economic future, but also a way of acting 
that is more in keeping with their role as agents of social change and 
development. 
Obviously, to us the idea of service is not – and we should never tire of 
repeating it – it is not merely a question of balancing the budget, but 
above all an approach that is capable of promoting a better performance 
from museums. 
My paper intends therefore to insist on the need to view all museums as 
if they were indeed service providers, a position that forces us to handle 
the issue with more thoroughness and derive the conclusions and the 
consequences that are required. 
It is no news that many museums regularly use resources that are 

Mário C. Moutinho
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characteristic of marketing, modern management systems for human 
resources, for the management of collections, visitor control, together 
with new technologies for the sustainability of buildings in terms of 
energy consumption and for the safety of people and possessions.
It is also true that the NICT – New Information and Communication 
Technologies – are increasingly being used, applied to the science of 
exhibitions, in the search for new resources that qualify exhibitions, which 
are still in our view the main source of communication for museums. 
But all this is generally done in a piecemeal way and does not fully take 
into account in an articulated manner issues that are a substantial part of 
what is deemed to characterise a service.
Intangibility, inseparability, heterogeneity and perishability  
However, if we see museums in this perspective we quickly realise that 
there are some disconnections we should reflect upon. 

1 – Service=Intangibility

In museums in general, based on the presentation and enjoyment of 
collections supported in the existence of important material resources 
such as the glass casings and /or new communication supports (video, 
sound, immersion ambiences, and so on) the visitor may not take the 
exhibition with him, and must therefore consume it during the visit. 
Whether it is an exhibition as process, or an exhibitionist exhibition or a 
questioning exhibition. 
All the visitor can do is live the experience and register some of its aspects 
in different supports or gather tangible elements such as flyers, catalogues 
and similar items made available in the museum shop, elements which are 
moreover crucial in the process of making the museum or the exhibition 
tangible and credible. 
Making the exhibition or the museum available on the web has for the 
time being the same value as perusing the catalogue. The virtual visit or 
the reading does not replace the experience of discovering and enjoying 
the exhibition by each visitor. They are phenomena of different natures. 
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Nevertheless, seldom do ideas structure exhibitions; on the contrary, it is 
the objects that exist in the collections that justify the exhibitions.
Just like an airline which exhibits its planes for their beauty, colour and 
qualities, but which seldom flies. Thus are collection museums. 

2 – Service=Inseparability production and consumption

Every service is realised at the moment when its production and 
consumption coincide in time and it should be understood as simultaneous 
and inseparable. Thus in museums the moment when the public sees the 
exhibition is exactly the time when the exhibition is consumed. In this 
sense, the consumption of the exhibition is subject to its own rules which 
are conditioned by the time of celebration. 
In fact, each museum has a credit time to confirm with each visitor that 
the visit option was correct and that the time/quality ratio is positive. 
And this, largely beyond the fact that, by means of different mechanisms 
(subsidies, special programmes, diversified entry fees, and zero-cost 
tickets) this relation can be to some extent tricked. The zero cost to the 
users of the service may indeed lower their level of expectations, but in 
the end disenchantment is a penalty that no visitor wishes for and which 
is the basis of rejection not only of that particular institution but also 
naturally of all similar institutions. Still, this issue of the time available 
to correspond to the visitors’ expectations does not seem to be a concern 
of most museums, maybe due to the fact that each museum has been 
opening regularly each day at the same time for many years. It is possible 
to repeat the visit but this fact does not eliminate a failed experience. 
Moreover, it is also reasonable to think that repetition will not bring 
about anything new that may alter the first sensation. 
But how many museums work taking into consideration the credit time 
that each visitor awards it to show what it can do?
This like a television contest where the competitors would always answer 
after the bell had rung. 

Mário C. Moutinho
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3 – Service=Heterogeneity customisation 

We may assume that the exhibitions presented by museums live essentially 
in the continuous search for the higher common denominator. Although 
the need to create exhibitions for some publics with some degree 
of customisation  has increasingly been acknowledged, for instance 
displaying captions in various languages or using audio-guides that allow 
for a wide range of options, the museum does not look for a customisation 
determined by the needs of a single visitor. This idea is indeed scandalous 
to the museum community all the more so because  the paradigm of 
success for an exhibition is precisely its ability to mobilise in the smallest 
period the largest number of visitors. 
 We are therefore speaking of a characteristic that each museum 
still has a long way to go, especially if we consider that there is a museum 
context which lives from the exhibition together with another context 
that is still trying to find its way as a communication resource with open 
reading codes and capable of pondering on the issues of the world we live 
in.
 Apparently this frustration, which seems reasonable, stops being 
so if the consider that there is a public that stays away from museums of 
objects, precisely because they don’t express ideas and moreover because 
they bestow upon this visitor behaviour that for a long time has actually 
been radically changed. 
 We are talking of each person’s degree of autonomy, which 
characterises society today and which is increasingly leading individuals 
not to submit easily to authoritarian and standardised discourses. We 
are talking about the museums’ refusal to acknowledge a new degree of 
autonomy in the acquisition of information by visitors.
It is a fact that museums such as we know them do not have the ability to 
renew themselves every day due to the fact that they are conditioned by 
several factors: 
The idea of permanent renewal is not a part of their self image; 
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Traditional exhibition resources are neither sustainable nor renewable; 
Time inside the museum is almost always understood as belonging to 
the past; 
The museum is not supposed to meddle with what goes on outside its 
walls.
It is important therefore to consider that sooner or later museums will 
have to leave aside, at least partially, this obsession for the past and 
acknowledge the existence of a public that does not require guides, or 
captions. 
A museum where exhibitions may change every day according to the life 
of each day and where each visitor may read another newspaper or watch 
another TV channel, which has taken their perception of the world into 
account. 
Or we have museums as a kind of C&A or Zara featuring only one size, one 
colour and one model. 

4 – Service=Perishability

Perishability is a particularly more evident feature in the case of temporary 
exhibitions where the return on the investment originally made and 
possibly gained has a limited period of time to be achieved. In this sense, 
it is not possible to prolong the life of the exhibition and the result is only 
that which is made during that period. 
It is also true that the perishability of the service can, on the other hand, 
support the possibility of renewal and consequently of attracting new 
consumers. Paradoxically, the idea of perishability does not seem to affect 
the museum which is exhibited throughout the years and which even 
without public may continue to wait for a possible visitor and this doesn’t 
seem to exert any pressure over its dormant management. In this case, 
which is more common than good sense would warrant, the maintenance 
of the museum is due to external causes but rather to the place it takes in 
the strategy of the entity that keeps it. 
Many museums are cheerfully some kind of sorbets, past their best-by date 
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and reheated. 
Thus, to summarise the four issues that should be the focal point of all 
museums for the sake of their own well-being and above all for the well-
being of their “publics”

Intangibility – more ideas, more ephemeral, fewer objects

Inseparability  - limited time to show what they’re worth

Perishability – a best-by date of the exhibition/museum

Heterogeneity – each visitor is a unique being

Thus, the legitimacy of museums does not derive from their 
exercise but from the expectations of society, which also expects 
museums to act in a more consistent manner. The museum, between 
memory, identity, diversification, cultural hybridization, power, change 
and development needs to be rethought on a daily basis searching for 
new forms, concepts and practices that may bring it closer to what in fact 
gives it legitimacy. 

In a text by Abdelillah Hamdouch and Esther Samuelides1, the 
authors characterise the attitude of many service companies regarding the 
new information and communication technologies (NICT), emphasising 
to some extent the gap between companies and the possibilities they 
could have access to should they position themselves more consistently 
regarding the NICT, regarding their involvement in technological 
research, the ability to adopt new forms of work organisation, predicting 
and anticipating the needs of their clients. 
This approach seems to us to be crucial as regards museums. 

1  Innovation, concurrence et strategies d’attraction de la demande dans 
les secteurs de services liés aux NTIC, Abdelillah Hamdouch, Esther Samuelides, 
in La nouvelle èconomie des services et innovation, Coord. Djellal, Faridah, 
Gallouj Faïz, ed. l’Harmattan, Paris, 2002.
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Museums – Innovation and services
Adapted from Nouvelle Économie des services et innovation, Faridahy Djellal, 
Faïz Gallouj, l’Harmattan, Paris, 2002

The analysis of the relations between technological, organizational 
and commercial innovations, and the role each one of these innovations 
plays in the performance of museums allows us to understand how 
museums can establish the continuous innovation dynamics that is 
necessary to their survival if they position themselves regarding NICT in 
a more consistent manner and with a greater involvement in technological 
research. 

This reading implies, on the one hand, the long path that museums 
will have to tread so that a favourable attitude to the service rationale 
and to the introduction of new technologies can be created in them. This 
will then be achieved not as a result of the simple modernization of the 
various museums sectors, but rather as a resource that will enable the 
transformation of museums from their present situation of permanent 
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“grant-dependent” and “techno-dependent” into institutions that 
produce services for which there are users / clients / publics willing to 
acquire in different ways not only the traditional services, but especially 
new cultural services resulting from processes where innovation and 
qualities that characterise SERVICES have become a central element. 

Sources

Tadahiko Abe, What is Service Science? , The Fujitsu Research Institute, Economic 
Research Center , Tokyo, Japan (Research Report No. 246 December 2005 )
http://jp.fujitsu.com/group/fri/downloads/en/economic/publications/
report/2005/246.pdf
Marcos Kahtalian UniFAE Centro Universitário, Curitiba, Marketing de Serviços, 
http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/mkt/2.pdf
Djellal, Faridah, Gallouj Faïz, Coord. La nouvelle économie des services et 
innovation, ed. l’Harmattan, Paris, 2002. 
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Response to Anwar Tlili’s paper “Efficiency and social 
inclusion: implications for the museum profession”

Rainer Ruge

Intro

I have been asked to respond to Anwar Tlili’s paper, and I propose to do 
this in four steps. I will follow Anwar’s line of arguments closely. I will be 
dealing in turn with 
Step no. 1: Profession and Professionalization
Step no. 2: Social Inclusion
Step no. 3: Managerialism
Step no. 4: Museum Education and Training

Step no. 1: Profession and Professionalization

The museum, it seems, has not been studied a great deal from the angle 
of profession or professionalization, as has already been observed by 
Bourdieu some forty years ago. The Paper takes great care to map out the 
various dimensions of professions and to report the scholarly debate on 
professionalization. But the evidence with respect to museums seems to 
be inconclusive. This is due to the fact that there does not seem to be one 
museum profession. Rather the museums could – and should – be viewed 
as organizations which comprise a number of different professions. 

Rainer Ruge
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Museums are more like universities with their multiplicity of experts in 
various fields; and they are much less like hospitals with physicians and 
nurses at the helm. What difference does this shift in emphasis make? 
It stresses the need to look at a differentiated picture of the museum. 
Museums come in all shapes and forms – just think of art museums, 
science museums, and historical museums to name but a few vastly 
different types. But they all share certain basic functions which cannot be 
spelled out in any detail here. It has however been tried to put some flesh 
on these functions by a European Working Group which has assembled a 
paper on a European Frame of Reference for Museum Professions (Ruge 
2008b). If we look at the Functional Chart of a museum, indeed any 
museum, we see a lot of occupations making the transit to professions or 
struggling to do so. 

Step no. 2: Social Inclusion

It has been observed over and over again that the mission of the museum 
has been since its inception to collect and to conserve, to exhibit and to 
educate. But as museums have become more and more public institutions 
(leaving behind their court origins) policy-makers of all sorts have begun 
to take an interest in museums. They have tried to influence and even 
shape them according to their own agenda. Hence, in recent years, social 
inclusion has become a hot topic for museums. Basically, this seems 
only fair in a democratic society. After all, “inclusion” – though often 
framed in more legalistic or constitutional or human rights terms – is 
what democracy is all about. As a consequence, all barriers impeding 
access to non-traditional groups should be torn down. And as a further 
consequence, in this sense museums could be seen as agents of social 
change, if and when new constituencies are exposed to objects and 
exhibitions. Museums themselves, however, are also constantly changing   
- and why should they not adapt to their ever-changing audiences? There 
does, on the other hand, seem to be a fine line beyond which the going 
gets rough. The “agent of social change” metaphor could be taken to 
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mean that activist museum workers are trying to impose an agenda on 
their audience. To put it satirically: “We know what is good for you, even 
if you yourselves do not.” Another interpretation of the “agent of social 
change” metaphor would make the museum take on the task of pushing 
– or nudging – a social group where other institutions may have failed. 
Both strategies may work under exceptional circumstances – Cape Town’s 
District Six Museum being a case in point – but tend to overburden the 
museum, and are normally a safe way to disaster.

Step no. 3: Managerialism

For quite a number of years many public sector institutions have been 
reshaped dramatically: taking them from mission-based organizations 
to service providers built on the private for-profit business model. The 
implications are severe. Visitors become customers. As there are no 
market mechanisms proper external and internal accountability or 
evaluation mechanisms have to be introduced. Competition between 
service providers is encouraged. Contract-like relationships between 
the government and the service providers further redefine the stage. The 
bidding culture and fund-raising may absorb valuable human resources of 
the museum and redirect attention away from collections and permanent 
exhibitions. All this, however, should not make us forget that the taxpayer’s 
quest for accountability is a legitimate one. Furthermore, accountability 
and evaluation exercises may very well provide a motivational push 
to a museum and its staff telling them where they stand and how they 
are doing. The thrust of much of the criticism against this new mode 
of control is really something else. What is being resented – and very 
frequently rightly so – is underfunding of museum work and the picking 
of inadequate performance indicators to monitor that work. As budget 
constraints have been weighing down museums in many countries over 
the last two decades or so, when the new performance measures were 
being introduced, the two often get blurred in the debate. Cunning 
politicians or administrators may even have introduced performance 
measures to justify budget cuts. 

Rainer Ruge



Cadernos de Sociomuseologia Volume VII328    

Step no. 4: Museum Education and Training

The Paper reports on Museum Education and Training in the United 
Kingdom in great detail. It stresses the loose connection between  university 
training in museum studies and the performance of the graduates in the 
museum. It identifies skills gaps on the part of the graduates. It criticizes a 
certain complacency of the museums with respect to internship training 
and often ill-conceived  students’ placements. The selection of students 
is lacking in strategy and the performance evaluation of the universities 
tends to squeeze out research on practically relevant problems in favour 
of either theory-oriented or advocacy-prone research. 
The situation may be quite different in other countries – it certainly is in 
Germany and also in France, as far as I am aware – and this should make 
for a stimulating discussion in such an international crowd as ours.
The distinction between three dimensions of professional knowledge2 
with respect to museums shine light in a rather interesting way on 
the difficulties of training for museum work: there is knowledge about 
museums (“disciplinary” or “propositional” knowledge), knowledge 
how to do museum work (practical knowledge or skills) and knowledge 
about how to do museum work (“museological” knowledge) – all three 
“knowledges” have to be imparted to the students. It therefore seems fair 
to say that knowledge about museum studies courses and agreement on 
what constitutes core knowledge in the field are of crucial importance for 
enhancing the museum profession.

2  The typology is taken from Tlili 2008. There is, unfortunately, no room 
here to delve deeper into the epistemological aspects of the typology.
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Conclusions

I would like to conclude on three questions and on one strong principle 
of museum work in the 21st century.
I turn to the questions. They are meant to push the debate into uncharted 
territory. If we accept that there can be no tax money without accountability 
and quality control (and certainly no private or sponsorship money 
either), museums better face up to the challenge. 
It is often argued that museums and exhibitions are visited for the fun 
of it and that they should be compared to the entertainment industry. 
Hence the first question:

Is the museum part of the entertainment industry?
I will not try to answer the questions here.
Second, there can be no high-quality service of any kind, if sufficient 
resources are not made availabe. The dodgy question of what can be 
considered adequate resources for the work of museums has to be taken 
on by museums and museum professionals. Let me put it like this:

Is underfunding a problem and what can be done about it?
Last, but not least, it is up to the museum professionals to suggest ways of 
communicating, even measuring, the quality and success of their work. 
For who should come up with convincing performance indicators, if not 
the museum professionals? Policymakers can hardly be blamed for not 
using appropriate measures, if such measures are not suggested by the 
museum professionals. Hence my third question:

What are good performance indicators?
These are difficult questions but worthy of a noble profession. I take the 
effort to find answers as a litmus test for the passage of museum workers 
to becoming a profession. The complex set of problems to be dealt with 
by museum workers makes a specific museum-related or museological 
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training indispensable. Consequently, the Working Group on a European 
Frame of Reference for Museum Professions3, mentioned earlier, has 
insisted on such training for almost all people employed by museums. 

Even though the myth of the autonomy of the profession is one of those 
that cries for debunking – lawyers are not the lawmakers and a lot of 
control over hospitals is wielded by non-medics -, there rests a grain of 
truth in the myth, and that is the need for at least participating in the 
respective decision-making process. The Paper – rightly – stressed the 
power aspect of professionalization. This means that museum workers 
and the museum as an institution have to be involved in the setting of 
goals and performance indicators as well as in the determination of 
overall financial resources for the museum. This is the strong principle 
upon which museum work in the 21st century should be built.
Thank you for your attention.
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The Baltic Museology School –
 its role in the professional education system

Anita Jirgensone
Deputy Head at State Authority on Museums. Latvia. 

Anita is a board member of ICTOP

Due to various reasons museum employees from the Baltic States rarely 
use the chance to study museology abroad. Therefore the State Authority 
on Museums of Latvia in collaboration with ICOM-Latvia decided to 
“deliver” this knowledge, by inviting internationally acknowledged lectors 
from different countries to widen the scope of takers of this opportunity. 
Estonian and Lithuanian colleagues are also joining in the project, which 
is included in the cooperation programme of the Ministries of Culture of 
the Baltic States. 
The Baltic Museology School puts stress on the theory and finding 
answers on the question “why?” We, ourselves, do not create or develop 
theories, but we encourage museum employees follow the thought of the 
world’s museology.  
The Baltic Museology School is organised every summer as a weekly 
seminar. Since its beginning in 2004 the project has attracted 152 
participants from 64 museums.  The School is a good way to gradually 
bring the world’s knowledge in the Baltics and enrich the supply of 
museology literature in the Baltic languages (3-4 articles on the specific 
issue are translated each year to become available to all employees of the 
Baltic museums). 

Anita Jirgensone
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Training for museums and the National Charter for useum 
professions in Italy: a new prospect for development

Anna Visser and Francesco Badia

Dott.essa Anna Maria Visser Travagli Co-direttore corso di 
perfezionamento MuSeC  Università di Ferrara , Consiglio Direttivo 

ICOM Italia

Francesco Badia, Ph.D. in Business Economics, Research Fellow, 
University of Ferrara

Traditionally Italian universities have trained researchers and professionals 
in conservation: archaeologists, art historians and architects. It is only 
with the reform of the universities, from 1999, that the teaching of 
museology and museography has also been expanded. 
Italian museums are for the most part public museums, depending 
on local bodies or the national ministry; they lack autonomy and do 
not possess specific professional figures. The task of conservation has 
predominated over the other roles of museums, but with the reform 
of the conservation law in 2004 the definition of ‘museum’ has been 
introduced in Italy as well, and regulations regarding the development 
of heritage have been issued; in addition the Regions have also taken on 
a more active role for museums belonging to local bodies and for the 
development of their territory.

Ana Visser
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Museum professions are not officially recognised, but the museum 
community, through the various associations and ICOM Italia, has put 
together a document to act as a general reference, the National Charter of 
Museum Professions, which has been followed by the Museum Professions 
– A European Frame of Reference.
Now there is a need to plan the content and outlines of vocational training 
courses for museum professionals, together with the universities, the 
regions and the museums themselves, along with the associations and 
ICOM – ICTOP, utilising the most innovative Master’s courses which 
offer an interdisciplinary approach, a methodology which combines 
theory and practice, and an element of hands-on experimentation in 
museums, or with museums.  
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ICOM Switzerland implication in training matters: last news

Marie-Agnès Gainon-Court, ICOM Switzerland
Marie-Agnès is a consultant and educator in Switzerland and France in 

museology, communication and mediation (médiations culturelle).

The presentation will focus on ICOM Switzerland’s works concerning 
training designed for museums professionals.  Its implication in this 
field is increasing, within the framework of its own offer of continuous 
education, as well as within partnerships with other external institutions 
(for example universities). 
In September 2008, the first Master in Museology in Switzerland (Master 
en études muséales) will be launched, as a result of the cooperation of 
ICOM Switzerland, the University of Neuchâtel and l’Association des 
musées suisses (the National Swiss Museums Association). 
ICOM Switzerland is involved in reflections with museum professionnals. 
For instance, it collaborated with Swiss museum educators (the médiateurs 
culturels) in order to define quality standards for their working areas. 
This year also, a certification has also been set up, regarding training for 
museums professionals. The project has been presented in Vienna last 
year and it is now operational.

Marie-Agnès Gainon-Court
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The School of Museology Celje:
 Regular, Continuous, Topical, Quality Form of Education 

Andreja Rihter

Andreja Rihter got  MA degree and was minister of cultural affairs in 
Slovenia till 2005. She is now acting as director of  Museum of Recent 

History in Celje. Anita is member of the ICTOP board.

At the School of Museology, a project with ten years of tradition, we carry 
out module-based programmes to educate and qualify different target 
audiences working in the filed of cultural heritage. Our development  
and realization of educational programmes and training courses 
directed at practical applicability, including life-long learning of adults, 
topic complementarity with related professional and scientific fields, 
connection with universities offering undergraduate and postgraduate 
studies of heritages, promotion of theoretical museological discourses 
raising awareness of the meaning of cultural heritage, firm placement 
in an international network of related institutions and promotion of 
international  relations with special emphasis on neighbouring countries. 
We encourage project partnership and cooperate with different domestic 
and foreign associates in forming and carrying out programmes.  
The School of Museology operates as a special department of educational 
museological programmes at the Museum of Recent History in Celje. In 
2001 the Museum summer workshop was replaced by Quick School of 
Museology, since also in Slovenia museums certain specific knowledge 

Andreja Rihter
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in the field of museology became more important. A few years later 
this school was renamed in Summer School of Museology intended for 
students and young experts. Due to expansion of activities and increasing 
partner interest in 2007 the Summer School of Museology transformed 
into the School of Museology Celje.
In recent years, we have developed more complex programme and we 
organised different models of education and qualification for different 
target groups of people who is dealing with cultural heritage – on the 
professional or amateur level. We try to offer a regular, continuous, topical, 
quality form of education with cooperation with University in Ljubljana, 
University of Primorska, with societies and umbrella organisations 
ICOM Slovenia, the Association of Slovene Museums, British Council 
in Slovenia and special regular with foreign lecturers: Peter van Mensch, 
Leontine Meijer – van Mensch, Massimo Negri, Tomislav Šola, and Fliedl 
Gottfried. 
Basic characteristic and special features of the School of Museology Celje 
are its wide range of content, its dynamic and adaptable form, which, 
besides the lectures held by distinguished experts in this field, also 
enables enough individual and creative work. 
Special important is content:

- development and performance of different educational 
programmes,

- incorporation of related sciences
- cooperation with universities
- cooperation and partnership building with related institutions 

and organizations
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The National Museum of Mongolia successful strategies 
and lessons learned

Enkhnaran Sundev

Enkhnaran Sundev is a Librarian with the Public Information staff in 
the National Museum of Mongolia. She holds a Bachelor of Arts in 
Museum Studies, and a Master of travel tourism management from 
the National University of Ulaanbaatar. She is now a student at the 

university of Gothenborg, Sweden.

Enkhnaran will discuss issues for professional education raised by 
museums and tourism companies, which share similar objectives in 
the sense that each aim to provide their guests with quality information 
entertainment and a memorable experience. With limited budget 
capabilities, it is especially important for museums to co-operate with 
tourist companies in order to attract new and repeat visitors as well as 
generate important revenue. 

Enkhnaran Sundev
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Differentiation and coordination within a composite training 
policy providing efficient support namely to isolated museum 

professionals

Maria Olémpia Campagnolo, Researcher at the CNRS, 
Musée de l’Homme, Paris

Henrique Coutinho Gouveia, Prof. for Museology Univ. Nova de Lisboa
Alberto Guerreiro, Museus, C. Municipal Alcobaça

João Azenha,  Ecomuseu Barroso-sul
Ana Saraiva, Património Cultural/Museus, C. Municipal Ourém

In Portugal, namely in municipal museums, the reduced percentage of 
museum professionals that have a stable administrative position imposes 
a high degree of polyvalence allowing them to coordinate, often by 
themselves, the quotidian activities at the museum(s) they run.
The university teaching has been in this country a fundamental instrument 
for formation and qualification in museum and heritage areas, along with 
training actions promoted by tutelage institutes and private institutions. 
Re-orientated into a more attentive answer to the needs of these field 
professionals -- mediators between museum, publics and support groups 
– such a composite training policy could contribute more efficiently to 
supply them with:
-- a set of selected notions related  to functional museum organisation 
as well as an actualized information on the main questions mobilising 
deontological museum thought;
-- a set of technical skills and standards permitting to deal judiciously with 
accreditation processes or with the daily relation between museum and 

Maria Olímpia Campagnolo
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its external collaborators (architects, engineers, specialized enterprises).
The professionalization of these museum agents would certainly be 
stimulated within an evaluation system taking into account simultaneously 
training contents, field practises and field theorization.
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The Inclusive Process of Training in social Museology: 
Alternative Museology in Action in Carapaterira, Portugal

Pierre Mayrand

Pierre Mayrand is a long-time member of ICTOP and founder of 
MINOM. He did graduate studies in Montreal and overseas, studying 
art history with a specialization in architecture and urban planning. In 
1970, when the Université du Québec was founded, Pierre entered the 

teaching profession, participating (as director, professor, and researcher) 
in the setting up of programs in national heritage, museology and 

cultural development. He is still active in teaching and project 
development now as a altermuseologist.

Years ago, in the former MINOM-ICTOP meeting, in Lisbon, I presented 
my views on popular education. The theory and the practice of Social 
museology has greatly progressed ever since, especially in the field of 
methodology, but also in its ideological grounding. 
At first experimented in Haute-Beauce (Centre international de formation 
écomuséale) , a site of inclusive convergence of trainers, trainees, ideas, 
which are reflected in the publication (Cadernos de sociomuseologia, 
Psychosociology of an Ecomuseum, 2004), it spread widely to different 
“hot” places in the three continents, enriching and becoming more self 
confident : Brazil, Mexico, Spain., Croatia …
The latest experience actually taking place in Portugal (Carapateira), 
represents the sum of three decades of experimenting, at times with 

Pierre Mayrand
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hesitation ,while introducing new concepts such as museology of 
“transmission “ (Canada). Carapatera has adopted in its programation 
a structured training process, the core of which are the “ cliniques de 
la mémoire “ achieving various objectives: Inclusive training in popular 
museology, a therapeutic process aiming at demystifying the static 
memory, gaining abilities to organize joint exhibitions throughout the 
territory, communicating and acquiring critical abilities. In parallel , an 
essay on exhibition terminology , which was presented at the Lisbon 
University, is an attempt of systematisation of the participative exhibition 
language and concepts (to be published) addressing all the actors involved 
into the process of  imagining and making a collective exhibition, thus 
enriching through the language the comprehension of the process and its 
result as a whole.
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