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Resumo 

 

Os conflitos armados vividos a sul do Mar Mediterrâneo marcam a diplomacia e as 

relações institucionais, económicas, políticas e sociais entre vários países, etnias, 

comunidades, sociedades e culturas. A atual crise dos refugiados é disso exemplo. De um 

lado, a União Europeia e os seus Estados-membro, do outro lado os Estados do Norte de 

África e do Médio Oriente. 

O museu, como agente de transformação, pode assumir um papel social na inclusão dos 

refugiados na Europa. Neste contexto, apresenta-se, numa primeira vertente, uma visão 

histórica sobre a função social dos museus e, em especial, sobre a importância que os 

serviços educativos possuem na tarefa de aproximar o museu das comunidades onde está 

inserido. Numa segunda vertente, expõe-se uma análise comparativa entre um 

enquadramento jurídico português do direito de asilo e um conjunto de considerações à 

luz do Direito da União Europeia, adotando-se uma perspetiva crítica sobre a efetivação 

desses direitos. A partir dessa análise, são procuradas respostas à atual crise humanitária 

dos refugiados que chegam à Europa através dos museus e dos respetivos serviços 

educativos. 

 

Palavras-chave: Museu; Tolerância; Conflitos Armados; Interculturalidade; Direitos 

Humanos. 
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Abstract 

 

The army conflicts experienced south of the Mediterranean Sea put to the test 

diplomacy and the institutional relationships, economically, political and social between 

numerous countries, ethnicities, communities, societies and cultures. On one side, the 

nations that compose the European union and on the other side the nations from Subarian 

Africa and the Middle East. 

The museum, as a transforming agent can play a social role on the European reception of 

refugees. In the context, it is presented firstly an historical perspective on the social role 

of museums, especially on the role that educational services can have in bringing closer 

the museum to the community surrounding it. Secondly, a comparative analysis is 

exposed between Portuguese and European Union law regarding refuges asylum, always 

with a critical overview on the application of those laws. From this analysis, we search 

for answers, through museums and its educational services, to the present humanitarian 

crisis of refugees arriving to Europe. 

 

Keywords: Museum; Tolerance; Army Conflicts; Interculturality; Human Rights. 
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Introdução 

 

 

Quase três milhões de pessoas pediram asilo a países europeus em 2015 e 20161. 

E como é que a União Europeia (UE) se preparou para este flagelo? Relata a Amnistia 

Internacional (AI) que, entre 2007 e 2013, a UE gastou cerca de €2 mil milhões em 

vedações, sistemas de vigilância e patrulhamento terrestre e marítimo2. 

O artigo da Visão acima citado espelha a contradição de posições que explodiu entre os 

conceitos de solidariedade e de segurança. A responsabilidade de garantir o direito à vida 

e à dignidade humana parece estar a ser posto em causa por uma pretensa possibilidade 

de perigo à espreita. Ao invés de acolhermos quem foge da guerra, a União Europeia 

decide erguer muros. Parafraseando Achille Mbembe, 

“O Estado securitário alimenta-se de um estado de insegurança que ele próprio 

fomenta e para o qual pretende ser a resposta”3. 

Segundo o investigador do departamento de Asilo e Migração da AI, Matteo de Bellis, 

numa entrevista que a Rádio TSF divulgou, "os governos europeus estão em conluio com 

as autoridades líbias para conter refugiados e migrantes na Líbia, apesar dos abusos que 

sofrem às mãos da Guarda Costeira líbia ou nos centros de detenção"4. A crise dos 

refugiados bateu às portas da Europa. Que respostas anticrise podem ser ensaiadas? Os 

museus podem ter um papel que contradiga a política da União Europeia? Em caso 

afirmativo, será que estão preparados para o fazer? 

O presente trabalho enquadra-se como exercício académico para o 2.º Ciclo de 

Estudos em Museologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Cumprirá as 

                                                           
1 (2018, junho 06). Não, a crise dos refugiados não acabou. Revista Visão. Disponível em: 

http://visao.sapo.pt/actualidade/mundo/2018-06-06-Nao-a-crise-dos-refugiados-nao-acabou 
2 Ibidem. 
3 Mbembe, Achille (2017). Políticas da Inimizade. Lisboa: Antígona, p. 89. 
4 Lusa (2018, agosto 08). Amnistia acusa governos europeus de "conluio" com Líbia para conter refugiados. 
TSF. Disponível em: https://www.tsf.pt/internacional/interior/migracoes-amnistia-acusa-governos-
europeus-de-conluio-com-libia-para-conter-refugiados-9691965.html 

http://visao.sapo.pt/actualidade/mundo/2018-06-06-Nao-a-crise-dos-refugiados-nao-acabou
https://www.tsf.pt/internacional/interior/migracoes-amnistia-acusa-governos-europeus-de-conluio-com-libia-para-conter-refugiados-9691965.html
https://www.tsf.pt/internacional/interior/migracoes-amnistia-acusa-governos-europeus-de-conluio-com-libia-para-conter-refugiados-9691965.html
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exigências científicas de uma dissertação de mestrado, desde a sua estrutura até à 

bibliografia consultada e citada, porém, o tema abordado não responde somente à 

necessidade de elaboração de um exercício teórico. Nasce de uma vontade genuína que 

compreende preocupações sociais e políticas contemporâneas acerca do papel que os 

museus hoje desempenham nas comunidades.  

Para responder a este desafio, dividi a dissertação em três vertentes. A primeira, 

corresponde a uma visão histórica sobre a função social dos museus e, em especial, à 

importância que os serviços educativos tiveram na tarefa de aproximar o museu das 

comunidades onde está inserido. A esta primeira parte corresponde uma investigação 

sobre as várias correntes da museologia, as transformações que o museu foi sofrendo 

durante todo o século XX até ao início do novo milénio. A segunda vertente expõe uma 

análise comparativa entre o edifício jurídico português e o quadro legal da União Europeia 

no que toca a dois direitos fundamentais: o direito de asilo e o direito ao acesso e fruição 

cultural. Para a prossecução deste objetivo, adoto uma análise jurídica e, ao mesmo 

tempo, crítica sobre a efetivação desses direitos. A terceira e última vertente é a 

componente do trabalho mais exploratória. A partir da investigação histórica produzida 

acerca da função social dos museus e da compreensão jurídica do direito de asilo e do 

direito ao acesso e fruição cultural, procura-se verificar que respostas os museus 

conseguirão dar à atual crise. 

O título da dissertação é: “O Museu em Tempo de Crises - O papel dos museus na 

resposta à crise dos refugiados na União Europeia do século XXI”. A atual crise 

humanitária que assola a Europa não é um problema além-Mediterrâneo. A 

responsabilidade que a Europa acarreta apresenta duas faces. Por um lado, prende-se com 

uma exigência direta de fazer jus a um dos pilares da construção da União Europeia – 

solidariedade e cumprimentos dos Direitos Humanos, recebendo quem foge da guerra. 

Por outro lado, relaciona-se com o apoio que a União Europeia e vários Estados-membro 

deram à investida bélica no norte do continente africano. Os povos massacrados são as 

vítimas de uma globalização capitalista e da guerra. Para agir num mundo globalizado, 

mas desigual nos direitos sociais, Boaventura de Sousa Santos faz notar:  
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“Uma das formas de pensar a globalização contra-hegemónica, é pensar em modos 

alternativos de pensar, é pensar em culturas alternativas, em conhecimentos 

alternativos, os quais só podem, naturalmente, ser reconhecidos se tomarmos uma 

atitude de multiculturalismo ativo e progressista”5. 

 

Para escrutinar esta “forma de pensar a globalização contra-hegemónica”, apoiei-

me no conceito de Museu Integral, firmado aquando da Mesa Redonda de Santiago do 

Chile, promovida pelo ICOM em 19726 e nos contributos teóricos de Achille Mbembe, 

quando, na sua obra Políticas da Inimizade, desenvolve o conceito de Antimuseu7. 

As noções que se tornaram úteis para olhar a crise dos refugiados e a resposta dos 

museus a essa problemática da forma como ele se apresenta prendem-se, antes de mais, 

com a caracterização da atual “crise dos refugiados” como um problema social e político 

que a Europa enfrenta e, daí, um olhar sobre a geopolítica no mediterrâneo. 

No sentido de organizar de uma forma mais objetiva as ideias, a investigação 

centrou-se no conceito de Museu Integral, que aproxima a instituição das comunidades 

onde está inserido, redirecionando-o para um papel interventivo. A partir daí, explora-se 

a possibilidade de reinventar o papel dos museus na resposta à crise dos refugiados na 

União Europeia do século XXI. Com vista a esse fim, refiro os objetivos específicos 

seguintes: 

 

1 – Discutir os potenciais impactos positivos desencadeados pela ação dos museus 

na crise dos refugiados; 

                                                           
5 (2003). Dilemas do Nosso Tempo: Globalização, Multiculturalismo e Conhecimento (Entrevista 

a Boaventura de Sousa Santos). Currículo Sem Fronteiras, Volume 3 n. º2, p. 5-23. 27 de agosto 

de 2018. Disponível em: 

http://www.boaventuradesousasantos.pt/documentos/curriculosemfronteiras.pdf , p. 11 
6 ICOM (1972). Mesa Redonda Santiago do Chile. 
7 Mbembe, Achille (2017). Políticas da Inimizade. Lisboa: Antígona, p. 225 

http://www.boaventuradesousasantos.pt/documentos/curriculosemfronteiras.pdf
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2 – Recensear e avaliar alguns exemplos de experiências que aceitaram o desafio 

de abordar a crise dos refugiados; 

3 - Traçar um modelo de museu virado para a transformação social, que tenha não 

só a incumbência de intervir diretamente na comunidade onde está inserido, mas 

apresente características que o capacitem para dialogar com o outro, com aquilo que lhe 

é estranho e ajudar a reconhecer não apenas a interculturalidade, mas também a promovê-

la. 

O princípio apontado nas questões a investigar baseou-se na premissa de que o 

museu, para assumir um papel de combate ao medo e à guerra, contrariando a política 

atual de fechamento e exclusão, precisa de um exercício crítico intrínseco à sua missão, 

pondo em causa os medos e os fechamentos que ainda operam no seu seio. Para alcançar 

os objetivos propostos e encontrar, claramente, um sistema de ideias que correspondesse 

ao princípio colocado, a metodologia usada na parte teórica passou por uma revisão 

bibliográfica aprofundada e uma pesquisa documental por via digital, na tentativa de 

identificar casos de boas práticas. História da Museologia, a função social dos museus e 

o papel dos serviços educativos são tópicos centrais da primeira parte. Foi também 

consultada a temática jurídico-constitucional portuguesa e o quadro do Direito da União 

Europeia no que toca ao respeito pelos Direitos Humanos e Sociais. Após a consulta às 

várias fontes, a análise do material seguiu um percurso de cruzamento de dados 

bibliográficos, análise dos conteúdos e posterior produção crítica da informação 

assimilada e tratada. Além da pesquisa bibliográfica, a metodologia passou também por 

trabalho de campo, que representou uma investigação de nível empírico estabelecida a 

partir da consideração e análise de dois casos de estudo concreto.  

O principal obstáculo que se foi mantendo presente ao longo de toda a 

investigação está ligado à própria contemporaneidade do tema. A discussão política e 

social acerca da problemática dos refugiados é recente e os dados até então divulgados 

são de cariz jornalístico e técnico. Do lado dos museus, a escassez de experiências neste 

âmbito específico também dificulta a construção de uma visão mais ampla. No entanto, a 

inexistência de informação já consolidada pode ser um desafio, associado de antemão, a 

par do sentido crítico necessário, com a elaboração de todo o trabalho. Dado o facto da 
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decisão do tema para a presente dissertação ter passado pela possibilidade de enriquecer 

cientificamente uma preocupação política pessoal, a ainda escassa produção académica 

acabou por se manifestar como motivação para procurar respostas que ainda não foram 

dadas, pelo menos, globalmente. Em suma, trata-se de combinar o ativismo político, que 

me acompanha no dia-a-dia, com um percurso académico que sempre se viu, direta ou 

indiretamente, influenciado pela minha visão sobre o mundo contemporâneo. 

A estrutura do trabalho é, então, composta por três capítulos. O capítulo I, 

intitulado “O papel social dos museus”, explora a ligação do museu com a comunidade e, 

daí, a sua conceção como agente de transformação social. Este capítulo servirá para criar 

uma base teórica e histórica para a reflexão tida no último capítulo. O capítulo II, 

subordinado ao título “O acesso à Cultura por parte dos refugiados”, é uma análise 

jurídica que compara o enquadramento jurídico português e o quadro legal da União 

Europeia no tocante ao direito de asilo e ao direito ao acesso e fruição cultural. Este 

capítulo tem como função consolidar a relação entre a missão que o museu tem e pode ter 

com o quadro legislativo em vigor. Por último, o capítulo III: “O museu em tempos de 

crises humanitárias”, aponta, em primeiro lugar, para uma reflexão sobre a crise dos 

refugiados na União Europeia, apresentando um conjunto de reflexões sociais e políticas 

sobre o problema em causa. De seguida, e apoiado nos exemplos do projeto Open 

Museum em Glasgow e do projeto Multaka nos museus de Berlim, que aceitaram o 

desafio de abordar a temática dos refugiados, é traçado um caminho de ação emancipador 

e inclusivo para o museu no século XXI. 
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Capítulo 1 – O PAPEL SOCIAL DOS MUSEUS 

 

O final do século XIX e o início do século XX representaram a confirmação do 

Museu como instituição legitimadora dos Estados-nação, da sua história, dos seus feitos 

históricos e correspondentes narrativas como vencedores. Tornou-se, assim, 

estruturalmente uma instituição conservadora e virada para dentro, legitimadora dos 

discursos que o poder político construía sobre a realidade do passado e do presente8. 

Porém, a evolução da Museologia como disciplina científica irá desencadear 

transformações no rumo que esta instituição tomou. Para uma breve análise histórica, 

visitemos as principais discussões e documentos saídos dos vários encontros do 

International Council of Museums (ICOM)9 que se debruçam sobre o conceito de Museu 

e sua função educativa.  

O primeiro Seminário da UNESCO sobre a ‘Função Educativa dos Museus’ 

decorreu no Rio de Janeiro, no ano de 1958. Num continente sul-americano que vivia 

graves conflitos sociais, ditaduras violentas e povos reprimidos, a urgência de encontrar 

saídas em nome do progresso e da democracia eram quase que um convite à reflexão tida. 

Para os profissionais dos museus, o documento redigido apontou a intervenção como 

meio para combater problemas, por um lado, de cariz cultural e educativo e, por outro 

lado, de cariz económico. Ainda que timidamente, podemos concluir que se formalizou 

uma transformação do papel destes profissionais dentro dos museus, passando a assumir 

uma vertente social, para além das suas funções técnicas. 

 Em traços largos, este Seminário da UNESCO foi o primeiro passo para a 

assunção do conceito de museu como instrumento educativo e cultural e podemos admitir 

que significou, do ponto de vista institucional, o primeiro corte epistemológico com a 

prática museológica de até então. Esse corte epistemológico direciona alterações na 

Educação em dois sentidos que são, ao mesmo tempo, contrários, mas complementares. 

                                                           
8 Bourdieu, P. (2016). O Poder Simbólico. Lisboa: Edições 70. p. 245; Bennett, T. (1995). The 

Bird of the Museum: History, Theory, Politics. Londres e Nova Iorque: Routledge. 
9 ICOM (2018). ICOM. Consultado em 20 de agosto de 2018. Disponível em: 

https://www.icomos.org/en/. 

https://www.icomos.org/en/
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Esses sentidos materializam-se, diretamente, nos benefícios que é ter mais instituições 

com ligação à sociedade, comprometidas com a democratização do conhecimento e, 

indiretamente, na reorganização do papel do museu que, incorporando mais essa 

responsabilidade, se obriga a uma reflexão e modernização. 

O passo seguinte, mais de uma década após as teses do Rio de Janeiro, foi dado 

na cidade de Santiago, no Chile. Em 1972, já o ICOM, nessa Mesa Redonda, aponta uma 

direção para a ação museológica. Essa direção incorpora um aspeto fundamental – a 

participação conjunta na construção de espaços de consciências críticas nas comunidades. 

Essa tarefa tem um espaço geográfico e social fundamental que liga o museu às 

comunidades onde está inserido, é aí que a sua ação deve ser desenvolvida e apontada. 

Ligando o passado com o presente, ou seja, apoiando as suas atividades num quadro 

histórico específico e trabalhando no sentido de utilizar essa informação para debater o 

presente, o museu pode assumir outro papel. O outro aspeto fulcral do documento saído 

da Mesa Redonda de Santiago é a ideia do museu como interveniente social. A 

intervenção social começa a figurar como uma nova função estratégica dos museus e 

aponta como objetivos potenciar alterações sociais nas comunidades onde estão inseridos. 

É desta Mesa Redonda que nasce o conceito de Museu Integral10 - a instituição 

passa a ser entendida enquanto instrumento de mudança social. Isso não significa que se 

esteja apenas a adicionar uma nova tarefa aos museus. Mais do que uma adição às suas já 

tradicionais funções, o museu ganha uma nova razão de existência. Essa razão chama-se 

Função Social11 e oferece ao museu um caráter político e socializante12 como agente de 

desenvolvimento comunitário. 

Para que os museus aplicassem a nova praxis recomendada, precisavam de 

profissionais que se enquadrassem. Por isso, o papel do museólogo começa a ter, também, 

uma vertente política e social e torna-se um agente interveniente no museu e na 

comunidade para a qual responde, quase como se de uma repercussão lógica se tratasse. 

Do ponto de vista pedagógico, verifica-se uma clara aproximação à teoria da 

libertação defendida pelo filósofo brasileiro Paulo Freire, que, na altura, se tornava cada 

                                                           
10 Ibidem. p. 11 
11 Ibidem. p. 11 
12 Ibidem. p. 11 
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vez mais conhecido pelos seus escritos em que a Educação é tida como uma prática da 

liberdade13. Esta comunhão da Museologia com algumas novas teorias sociais e políticas 

encontra uma conexão na História. Os acontecimentos do Maio de ’68, em Paris, numa 

revolta estudantil contra o conservadorismo da Universidade, que se mantinha como 

reprodutora do pensamento hegemónico ao invés de romper com ele a partir de um 

posicionamento crítico; os novos movimentos sociais e políticas em defesa da 

descolonização do continente africano, a politização da produção artística como 

instrumento de intervenção social, são alguns exemplos das transformações que 

impulsionaram essas novas teorias. 

A ideia de Museu Integral é decisiva para as reflexões tidas em conta pouco mais 

de dez anos depois. Tanto a Declaração de Quebec (Canadá), em 1984, como a 

Declaração de Oaxtepec (México), no mesmo ano, repercutem uma evolução do museu 

como agente político e social. No caso da Declaração de Quebec, é de realçar o conceito 

de Interdisciplinaridade, encaixado no espaço e nas funções do museu. Será a partir deste 

debate que o Movimento da Nova Museologia se tornaria uma nova corrente de 

pensamento. Acabaria por ser formalizado no ano seguinte em Lisboa durante o II 

Encontro Internacional – Nova Museologia/ Museus Locais, sob a denominação de 

Movimento Internacional para uma Nova Museologia (MINOM)14. Essa nova corrente 

de pensamento, dada a multiplicidade de campos de ação, tornar-se-ia, com o decorrer do 

tempo, em várias subcorrentes. Porém, podemos afirmar que, dessa pluralidade, 

floresceram novas conceções de museu, como o Museu Municipal ou Regional, o Museu 

Comunitário, o Ecomuseu. Já a Declaração de Oaxtepec continha duas importantes 

decisões: a defesa da preservação in situ e o trinómio teórico Território – património – 

comunidade.  

Na verdade, as duas decisões não são separadas. É pelo facto de se assumir uma 

visão que integra o Património no seu território e na sua comunidade que se avança para 

a defesa do mesmo in situ. Analisando o caso dos ecomuseus, essa integração no território 

e na comunidade é explícita: a instituição é como que um elo de ligação entre as 

                                                           
13 Freire, Paulo (1976). Educação como Prática da Liberdade. São Paulo: Dina Livros. 
14 Ibidem. p.22 
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populações (o espaço social) e o território (o espaço físico e geográfico), o que modela 

uma interpretação integral (sistémica) sobre o passado e sobre o património. Se assim não 

for, fica desfasado da sua realidade e da sua origem. Num quadro elaborado por Judite 

Santos, podemos ver resumidas as alterações epistemológicas que a Nova Museologia 

introduziu15: 

 

MUSEOLOGIA TRADICIONAL 

 

NOVA MUSEOLOGIA 

Edifícios 

 

Território 

Colecções 

 

Património 

Público Determinado 

 

Comunidade Participativa 

Função Educadora Museu entendido como um ato 

pedagógico para o ecodesenvolvimento. 

 

 No caso específico dos públicos, o museu deixa de se pensar a si próprio como 

produtor de discursos para públicos específicos e partilha essa construção de identidades 

com as comunidades. No que toca ao papel educativo, o enquadramento que é proposto 

reclama uma perspetiva interativa, deixando para trás a ideia do museu como transmissor 

de conhecimento e o público como recetor de informação.  

Na reta final do século XX, na Venezuela, a Declaração aprovada incidia no facto 

de que os museus não são somente fontes de informação ou instrumentos de educação, 

mas espaços e meios de comunicação que servem ao estabelecimento da interação da 

comunidade com o processo e com os produtos culturais. Estabelece uma proximidade 

com a passagem da sociedade da informação para a sociedade da comunicação, não 

deixando os museus distantes desse novo desafio que o avanço tecnológico imprimia. A 

                                                           
15 Ibidem. p. 23 
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vertente da comunicação dos museus, a par do conceito de Museu Integral, recentra o 

papel do museu. A própria ideia de democratização cultural depende diretamente desta 

conceção que transforma esta instituição, historicamente um espaço social das elites 

esclarecidas, dos académicos e dos especialistas, em um instrumento de comunicação 

para públicos plurais. 

Em Portugal, a realidade museológica sofreu profundas alterações com a 

Revolução Democrática de 25 de Abril de 1974. Essa rutura com a realidade portuguesa 

dos anos da Ditadura não se deu somente no universo da Museologia e nas Ciências do 

Património. Na verdade, tal como estas duas áreas, todas as esferas da vida académica, 

política, social e económica foram influenciadas pelo acontecimento revolucionário. O 

Período Revolucionário em Curso (PREC) foi uma explosão de ação política. Trouxe à 

tona a discussão associada à transformação da sociedade e “acentuou a mudança de 

percepção das instituições culturais em relação às suas missões e objetivos”16. A 

participação popular nesse período tornou-se um fator determinante na relação de forças 

que, nas Eleições para a Constituinte, em 1975, ficou bem expressa. Dessa eleição para a 

Assembleia da República, um ano depois, em 1976, era aprovada a Constituição da 

República Portuguesa, que consagrou, a par dos direitos fundamentais, as funções do 

Estado. Uma dessas funções é contribuir para a democratização cultural. A materialização 

desse normativo, no caso concreto dos museus, especialmente num período 

revolucionário, foi altamente influenciado por uma praxis política que propõe ao povo ser 

ator principal da ação. 

A grande missão passou, então, por colocar o museu “ao serviço do Povo”17 (tal 

como as restantes instituições culturais). À imagem do projeto SAAL18, que reunia jovens 

arquitetos empenhados em garantir o direito à habitação às classes trabalhadoras mais 

desprotegidas e sacrificadas pela pobreza, também os profissionais dos museus e os vários 

intelectuais que estudavam o assunto concentraram o seu trabalho com e para as 

                                                           
16 Semedo, Alice (2004). Estratégias museológicas e Consensos Gerais. Museus do Eixo 

Atlântico, 3-32. p. 5. 
17 Semedo, Alice (2004). Estratégias museológicas e Consensos Gerais. Museus do Eixo 

Atlântico, 3-32. p.5. 
18 Dias, João (realizador). (2007). As Operações SAAL [DVD]. Portugal: OPTEC Filmes. 
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comunidades locais19. Esse movimento, político e associativo, abriu novos horizontes 

para a Museologia em Portugal. A ideia era “fazer arte para o Povo”20. Porém, passados 

mais de quarenta anos desde o PREC, o principal património oriundo desse processo 

passa, essencialmente, pelo boom de museus locais/municipais. 

 Porém, esse projeto de Nova Sociedade ainda assentava num “processo social 

conducente à eliminação de barreiras culturais entre populações pertencentes a minorias 

e à maioria, através do qual os indivíduos pertencentes a minorias étnicas adquirem os 

traços culturais do grupo dominante. Este processo exige das minorias étnicas a supressão 

de valores culturais próprios”21. Esse facto continua, portanto, a contrastar com a 

conceção do Museu Integral que interage com as comunidades numa postura horizontal 

e aberta. Chegados ao novo milénio, o ICOM apresenta o museu como: 

 “Uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade 

e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, pesquisa, 

comunica e exibe o património tangível e intangível da Humanidade e do ambiente 

onde está inserido para fins de educação, estudo e lazer”22. 

 

 O debate sobre a democratização cultural mantém-se atual e, por isso, a reflexão 

sobre o papel social dos museus é uma necessidade, por duas razões. A primeira dessas 

razões prende-se com uma leitura crítica sobre a aplicação de todas as recomendações 

produzidas por órgãos institucionais, como é o caso do ICOM, e até do quadro legislativo, 

que aponta para o museu um conjunto de tarefas e uma missão que, poucas vezes, são 

cumpridas na íntegra. Por outras palavras, o desfasamento entre a prática museológica e 

a produção académica e científica é uma realidade a combater. A segunda dessas razões 

está relacionada com a participação nos museus por parte das comunidades. Essa 

participação deve ser promovida não como um mero exercício disciplinar para os museus 

                                                           
19 Semedo, Alice (2004). Estratégias museológicas e Consensos Gerais. Museus do Eixo 

Atlântico, 3-32. p. 6. 
20 Ibidem. p. 6. 
21 Cardoso, Carlos M. (1996). Educação Multicultural: Percursos para Práticas Reflexivas. 

Lisboa: Texto Editora, p.12. 
22 ICOM/Portugal (2009). Código de Ética do ICOM para Museus. Disponível em: http://icom-

portugal.org/multimedia/File/Cdigo%20tica%20-%202007%20-%20verso%20final%20pt.pdf 

http://icom-portugal.org/multimedia/File/Cdigo%20tica%20-%202007%20-%20verso%20final%20pt.pdf
http://icom-portugal.org/multimedia/File/Cdigo%20tica%20-%202007%20-%20verso%20final%20pt.pdf
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e para os seus profissionais, mas, sim, entendida como fulcral para o desenvolvimento 

dos museus. Não são as comunidades que dependem culturalmente dos museus, são os 

museus que precisam do conhecimento que essas comunidades lhes podem transmitir 

para se tornarem uma instituição que, efetivamente, possa afirmar-se como tendo um 

papel social relevante. 

 

 

1.1. O MUSEU E A COMUNIDADE 

O museu e a sua relação com a comunidade, apesar dos avanços teóricos desde a 

segunda metade do século XX, mantem-se longe de construir essas dinâmicas. Os estudos 

relativos à ligação desta instituição com o meio onde está inserida multiplicaram-se, as 

práticas dos profissionais foram sendo buriladas para responder a esse desafio e os vários 

agentes culturais e académicos promoveram um conjunto de reflexões que colocavam os 

museus no centro da discussão política e social das sociedades contemporâneas. O 

presente subcapítulo tem como pretensão explorar alguns dos conceitos que lhe deram 

corpo. O primeiro exercício passa por multiplicar Comunidade por Comunidades. É no 

pluralismo que podemos encontrar uma ideia de espaço socialmente tolerante: 

“Pluralismo significa a coexistência das culturas dos diversos grupos 

étnicos no contexto de uma sociedade. Assim, sociedade pluralista seria aquela 

em que os indivíduos manteriam as suas identidades culturais, isto é, a plena 

liberdade de participar numa vida cultural e social própria em circunstâncias 

iguais às das outras culturas. Teriam, além disso, a liberdade de escolha fora do 

seu contexto cultural, ou seja, a possibilidade de aceder a estratos sociais 

superiores da sociedade alargada e de participar numa vida cultural e social 

diferente”23. 

Os objetivos aqui enumerados de Mobilidade Social, Tolerância, Liberdade e 

Identidade(s) podem ser alcançados pelos museus? Ou podem os museus ter um papel 

                                                           
23 Cardoso, Carlos M. (1996). Educação Multicultural: Percursos para Práticas Reflexivas. 

Lisboa: Texto Editora. ISBN: 9789724708119. p. 14. 
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social nessa tarefa? Se sim, qual a função dos serviços educativos dos museus nessa 

aproximação? 

O verbo “educar” [do lat. Educare, «id.»], significa “adquirir conhecimentos e/ou 

competências, conduzir para fora de, ou seja, para fora da infância, o que supõe uma 

dimensão ativa do acompanhamento nos processos educativos de transmissão”24. É sob 

essa dimensão, que coloca a transmissão no centro do debate, que chegamos à Mediação. 

A mediação é um instrumento que potencia uma relação entre os museus e as 

comunidades, uma relação horizontal e dinâmica, contrapondo, à partida, as barreiras 

simbólicas de que o museu é responsável e vítima, ao mesmo tempo.  

A mediação no campo da arte e da cultura pode ser entendida como um “campo 

fértil entre nosotros e o mundo”25. A mediação, aqui, é tida como ação educativa que 

aproxima realidades, através de uma “prática dialógica”.26 No seu artigo “Língua de 

acolhimento, língua de integração”27, a investigadora da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, Maria José dos Reis Grosso, dá o exemplo do ensino das línguas 

como uma necessidade de pensar a educação de uma forma holística. É essa premissa que 

podemos aproximar da ideia de mediação e de educação como ato de liberdade, como 

Paulo Freire escrevia.  No fundo, o ato de ensinar e de aprender, que contribui também 

para formar cidadãos responsáveis, livres e felizes, representa uma oportunidade para 

aprender com os erros: “Educação é aprender a aceitar erros e, acima de tudo, entender 

esse processo como uma oportunidade de mudança”28. 

Então, que espaços privilegiados podemos inventar para que essa conjugação 

encontre terreno fértil? Partindo do princípio que a Escola é tradicionalmente um espaço 

dedicado ao ensino tradicional, que mantém uma distância na relação entre o professor e 

o aluno (transmissor e recetor), o espaço de ação que os museus podem ocupar passa por 

                                                           
24 Dicionário da Língua Portuguesa. (2013). Porto: Porto Editora. p. 567. 
25 Galvão Coutinho, Rejane. (2011). Questões Sobre a Mediação e Educação Patrimonial. In Actas 

do 20.º Encontro Nacional da ANPAP. p. 1103 1102-111. 
26 Ibidem. p. 1103. 
27 Grosso, Maria José Dos Reis. (2000). Língua de acolhimento, língua de integração. In Revista 

Horizontes, Volume 9, n.º 2, p. 61-77. 
28 Semedo, Alice. (2018). Museum Mediators in Europe: Connecting Learning in a Field of 

Experience. In Museum Worlds. Dudley, Sandra & McCarthy, Conal, Volume 6. Editorial Board. 

p. 170-176. 
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promover um conjunto de atividades mais amplas, interdisciplinares, intergeracionais e 

fora do espaço da sala de aula.  

 Uma das matérias mais desenvolvidas na última década prende-se com a 

salvaguarda do Património Cultural Imaterial (PCI). O museu é um potenciador de 

projetos de patrimonialização, tem ao seu dispor os instrumentos necessários para um 

diálogo com as comunidades no sentido de as incluir na “criação e dinamização de redes 

e projetos de valorização do PCI, fazendo uso das suas competências técnicas e 

científicas”29. Sendo um espaço de educação não formal, a abertura para poder 

experimentar outros tipos de transmissão de conhecimento é real.  

Assim, podemos concluir que a ligação dos museus às comunidades é um campo 

que ainda não foi totalmente explorado. Parafraseando Pierre Bourdieu,  

 “O museu fornece a todos, como se tratasse de uma herança pública, os 

monumentos de um esplendor passado, instrumentos da glorificação suntuária dos 

grandes de outrora: liberalidade factícia, já que a entrada franca é também entrada 

facultativa, reservada àqueles que, dotados da faculdade de se apropriarem das 

obras, têm o privilégio de usar dessa liberdade e que, por conseguinte, se 

encontram legitimados em seu privilégio, ou seja, na propriedade dos meios de se 

apropriarem dos bens culturais ou, para falar como Max Weber, no monopólio da 

manipulação dos bens de cultura e dos signos institucionais da salvação 

cultural”30. 

 

Que passos são necessários para ultrapassar este velho paradigma? Os serviços 

educativos dos museus, se assim o quiserem, podem ser um caminho possível para essa 

reinvenção. Os instrumentos de mediação nos museus são múltiplos, a cultura material 

permite várias abordagens. O museu pode ainda ser visto como uma interface com a 

comunidade, detentor de recursos e prestador de serviços úteis à comunidade. Dar palco 

à diversidade cultural, ampliar os espaços e os momentos de fruição e produção cultural, 

                                                           
29 Carvalho, Ana (2009).  Os Museus e o Património Cultural Imaterial:  Estratégias para o 

desenvolvimento de boas práticas. Lisboa: Edições Colibri. ISBN: 9789896891695. p. 89. 
30 Bourdieu, Pierre; Darbel, Alain. O Amor Pela Arte: os Museus de Arte na Europa e o seu 

Público. São Paulo: Zouk. p. 169. 
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garantir a transmissão dos conhecimentos (das tradições às descobertas tecnológicas) 

potencia a criação de novas identidades – mistas, plurais e, por isso, tolerantes.  

A democratização cultural é um desígnio que, nas últimas décadas, tem 

encontrado nos museus mais um parceiro. Para isso, foi necessário que o museu 

derrubasse os seus muros. As evoluções sentidas são fruto de tensões – sociais, políticas, 

económicas, culturais. Elas são importantes porque “estimulam e conduzem à reflexão 

sobre o campo de interlocução, permeado por problemas relativos ao exercício da 

interdisciplinaridade para a consolidação dos projetos museológicos; à valorização da 

visão processual para as ações de musealização; aos impasses inerentes à acessibilidade 

– de forma e conteúdo – das instituições museológicas e, sobretudo, às definições e 

proposições sobre o papel que os museus podem desempenhar para a inclusão 

sociocultural”31. 

 

 

1.2. O MUSEU COMO AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

É na mediação que os museus (também) se podem reinventar. A porta aberta que 

esta nova função dos museus inclui tem sido o alibi para que parte destas instituições 

tenham descoberto novos modelos de interação, conexão e comunicação com o exterior, 

a começar pelo ecossistema onde estão inseridos. Se aliar essa tarefa de ligação com as 

comunidades e, a par dessa postura, afirmar compromissos com o seu desenvolvimento, 

tornar-se-á um espaço de afirmação da cidadania. 

 Em primeiro lugar, a ideia de afirmação da cidadania expande um ideal humanista 

para o museu. Não existe cidadania sem um compromisso transformador e de defesa dos 

Direitos Humanos. Por conseguinte, abandona-se, aqui, uma mera visão de passagem de 

conhecimento para se constituir como estrutura com um comprometimento social e 

político. Do ponto de vista coletivo, a melhoria da comunicação e, consequentemente, da 

interação dos museus com as comunidades transforma-se numa cidadania mais ativa. 

                                                           
31 Oliveira Bruno, Maria Cristina. (2006). Museologia e Museus: Os Inevitáveis Caminhos 

Entrelaçados. In Cadernos de Sociomuseologia n. º25 p. 5-20. Lisboa: Universidade de 

Humanidades e Tecnologias. p. 16 
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Luiza Cortesão32 produziu uma sintetização das principais características necessárias para 

uma Educação emancipadora, na qual os museus se podem basear: 

Dimensões 

Espaços 

estruturais 

Unidade de 

Prática 

Social 

Instituições Dinâmica do 

Desenvolvimento 

Forma de 

Poder 

Forma de 

Direito 

Forma 

Epistemológica 

Educação 

Emancipadora. 

Comunidade 

Educativa; 

 

Investigador 

colectivo. 

Projectos de 

educação 

multicultural 

crítica; 

 

Instituições de 

educação 

formal com 

orientações 

emancipatórias. 

Maximização da 

hermenêutica 

diatópica; 

 

Bilinguiismo 

Cultural; 

 

Conscientização e 

Cidadania. 

Autoridade 

partilhada 

Reciprocidade. 

Negociação 

de direitos 

humanos 

multiculturais. 

Investigação-

Acção. 

 

Senso comum 

emancipatório. 

 

Conhecimento 

contextualizado; 

 

Valorização 

teórica e prática 

 

Do quadro apresentado pela autora, destaco o conceito de Hermenêutica 

Diatópica. Este conceito foi formulado como contraponto á constatação de que os Direitos 

Humanos, ainda que apresentem, pretensamente, uma mensagem universal, derivam de 

uma leitura ocidental sobre questões como a dignidade, o bem-estar ou o 

desenvolvimento, tornando-se um potenciador de entraves no diálogo com outros povos 

e culturas que partilham códigos sociais e uma história diferentes da nossa. Os Direitos 

Humanos, tal como estão concebidos na Declaração da ONU, podem encontrar 

resistências na sua aplicação universal em virtude também desse facto específico. Este 

conceito propõe, por isso, uma praxis intercultural na implementação universal dos 

Direitos Humanos, ou seja, ter em conta os contextos culturais e sociais de cada território 

e ajustar a aplicação desses Direitos consoante os diversos paradigmas. Esses paradigmas, 

a que Boaventura de Sousa Santos apelida de topoi culturais33, são o conjunto de normas 

culturas que formam a ação coletiva dos povos. E se se parte do princípio de que todas as 

culturas têm entendimentos divergentes sobre o que significam e o que devem ser os 

                                                           
32 Cortesão, Luiza (2001). Guliver entre gigantes: na tensão entre estrutura e agência, que 

significados para a educação? In J. A. Correia; L. Cortesão & S. Stoer (Orgs.), 

Transnacionalização da Educação: da Crise da Educação à “Educação em Crise”. Porto: 

Afrontamento. p. 295 
33 Santos, Boaventura (1997). Por uma Concepção Multicultural de Direitos Humanos. In Revista 

Crítica de Ciências Sociais, nº48. Coimbra. 
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direitos humanos, então, essa também é uma reflexão para as próprias sociedades que 

pensaram e produziram a Declaração dos Direitos Humanos. 

Este conceito torna-se um poderoso instrumento de inclusão social, especialmente 

nos casos de comunidades estrangeiras excluídas. Os refugiados são um exemplo de 

comunidades que procuram territórios europeus, mas não partilham os mesmos códigos 

culturais e de organização social em que a Europa e, em particular, a União Europeia, 

operam. 

O diálogo intercultural só o pode ser se, neste caso, os museus partirem da 

premissa de que existe uma multiplicidade de conceções acerca dos Direitos Humanos e 

todas elas são incompletas, ou melhor, podem completar-se. Também não tem de ser 

apontado como objetivo encontrar um modelo perfeito, mas sim um espaço de partilha de 

tolerância(s). A própria aplicação dos Direitos Humanos depende de uma inversão na sua 

conceção: “enquanto forem concebidos como direitos humanos universais, os direitos 

humanos tendem a operar como localismo globalizado, uma forma de globalização de 

cima-para-baixo”34. 

 Sandell, em “Sociology and The Social Aspects of Museums”35 aponta outro 

problema: as culturas excluídas são excluídas (também) dos museus porque não 

encontram lá a sua cultura representada: 

“No Museu, está implícito que o mero acesso dos excluídos socialmente 

poder-lhes-á custar uma parte de si: estes não vão encontrar representada a sua 

cultura e identidade..”36 

 Outro dos posicionamentos acerca do assunto prende-se com a ideia de que os 

museus já tentaram dar esse passo – o de usar a Educação para se reinventarem, no 

entanto, continuam a fazê-lo superficialmente: 

                                                           
34 Sousa Santos, Boaventura (1997). Por uma Concepção Multicultural de Direitos Humanos. In 

Revista Crítica de Ciências Sociais, nº48. p. 18. 
35 Sandell. (2002). Sociology and the Social Aspects of Museums. In Macdonald, Sharon. (2007). 

A Companion to Museum Studies. Oxford: Blackwell Publishing. 
36 Ibidem. p. 39. 
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“Aparentemente o sistema adotado de “educational turn” é o novo laxante 

de chocolante da culture. O desejo é que o Museu inclua o Outro. O seu público – 

no entanto esta instituição continua a recear ser transformada mais profundamente 

do que a um nível superficial.”37 

 

Mais uma vez, a hermenêutica diatópica pode responder ao problema da 

homogeneidade, que se torna negativa, na representação do passado e das várias 

realidades. Tal como interessa ao museu dialogar com culturas que não apenas as que 

habitam no seu território para se reinventar e é do interesse das várias culturas coexistirem 

e partilharem experiências diferentes, o próximo passo só pode ser torná-las parte 

integrante do museu. 

A Mediação ou Educação Patrimonial, temáticas bastante desenvolvidas nos 

últimos anos, colocam no museu o peso de criar condições para que a nossa História possa 

ser conhecida e transmitida a partir daí. Quando a tónica da aprendizagem é apontada para 

quem aprende e, subsequentemente, pensada como resposta às suas necessidades 

culturais, “os objetivos da educação deixam de estar centrados numa lógica de 

transmissão simples de informação e incorporam uma componente de pensamento crítico, 

formador de cidadãos atentos e sensíveis aos problemas”38. 

Esse (re)conhecimento pode servir para consciencializar as comunidades dos 

problemas do presente, apoiando a sua reflexão com factos históricos. Articulando o 

conceito defendido por Boaventura de Sousa Santos – a hermenêutica diatópica – com as 

recomendações da mediação ou educação patrimonial, podemos chegar a um espaço de 

compromisso para transformar os museus em instrumentos de transformação social, 

transformação profunda ao ponto de romper com as práticas decorativas que se 

apresentam como novos modelos de ação para os museus, mas se mantêm ineficazes 

porque a abordagem é tímida e superficial. No fundo, não basta lançar discussões sobre 

                                                           
37 Padró, Carla; Villanueva, Paola. (2014). Voices With Critical Wings. p. 52. 
38 Fontal Melillas, Olaia. (2004). La Educación Patrimonial: Teoría Y Practica en el aula, el museo 

e internet. Madrid: Trea. p. 78. 
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multiculturalidade no seio dos museus, nem ensaiar projetos educativos que abordem essa 

temática. Os museus têm de se configurar como instituições capazes de, em todos os seus 

domínios de ação, incorporar a interculturalidade como praxis. 

Na tentativa de tornar a educação e os museus em espaços de transformação social, 

o tópico da Arte é uma das perspetivas mais exploradas. Segundo a tese de Reed, “a arte 

deve ser a base da educação”39. É o autor que acredita que a educação liberta e exclui, 

automaticamente, impulsos egoístas e antissociais, imagem da sociedade do nosso tempo. 

“Evitar odiar amando”40 é a sua principal premissa. É assim que evitaremos o 

masoquismo, através da comunhão de sentimentos e ações. A repressão deixa de ser um 

impulso porque a educação tem o poder de garantir que isso não acontece. 

A ação educativa, de que fala Reed e que, de certa forma, está patente nas novas 

teorias sobre mediação nos Museus, é uma tentativa de construir dinâmicas – sociais e 

pedagógicas – que obriguem estas instituições a alterarem-se. Só por si, tem a vantagem 

de poder dialogar e pôr em contacto várias gerações, comunidades mais e menos distintas, 

realidades sociais antagónicas, porque o património (ou a arte) são aquilo que todos 

mantêm em comum e que partilham com o espaço (território) onde estão inseridos. Torna-

se, assim, um instrumento de transformação apenas pelo facto de conter características 

específicas: 

“O alcance de uma ação educativa poderá vir a ser instrumento de 

transformação para jovens e adultos e, ao mesmo tempo, propiciar conhecimento 

dos seus referenciais e conteúdos culturais. Por outro lado, o acesso e o diálogo, 

com o património cultural em eventos integrados fazem convergir os mais 

diversos segmentos sociais e um público número e diversificado”41. 

 

                                                           
39 Reed, Herbert. (2001). A Educação Pela Arte. Brasil: Martins Fontes. p.13. 
40 Ibidem. p. 13. 
41 Batista, Regina. (2008). Diálogos entre Arte e Público no Museu. In Diálogos entre Arte e 

Público. (2008). Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife. p. 19. 



 

32 

Confrontados com a chegada de milhares de refugiados a território europeu, não estamos 

perante uma oportunidade para os museus agirem em conformidade com os princípios 

aqui explorados? Uma Educação Multicultural e Intercultural, virada para a 

transformação social, encontra, assim, no museu todas as peças de que necessita. Por que 

razão terão os Museus ainda medo de se deixarem transformar, de se reinventar? Que 

barreiras existem que impeçam essas alterações? 
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Capítulo 2. – O ACESSO À CULTURA POR PARTE DOS REFUGIADOS 

O presente capítulo enquadra a ação dos museus num quadro legislativo nacional 

e europeu. Por um lado, explora-se as possibilidades dessa ação a partir de uma análise 

crítica à Constituição da República Portuguesa42 e, consequentemente, à legislação 

específica – Lei Quadro dos Museus Portugueses (Lei n.º 47/2004, de 19 de agosto)43. Do 

mesmo modo, analisa-se a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

(CDFUE). Ao mesmo tempo, explora-se a abertura legal para uma ação ao problema dos 

refugiados por parte dos museus. Para isso, são escolhidos para análise normativos, tanto 

da CRP como da CDFUE, que abordem, por um lado, matérias sobre princípios 

fundamentais e de funcionamento do Estado português e da União Europeia, por outro 

lado, aborda-se questões relacionadas com o acesso à produção e fruição cultural, numa 

perspetiva intercultural. 

A Constituição da República Portuguesa nasce de um conjunto de circunstâncias 

políticas diretamente ligadas à Revolução de 25 de abril de 1974. O seu espírito 

humanista, fruto dessa condição política excecional que derrubou uma ditadura para 

construir uma democracia, vai beber (também) à Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, de 1948, como elemento fulcral de legitimidade na consagração dos direitos 

fundamentais, dos seus valores e princípios44. É a partir dessa ligação que, num prisma 

nacional, podemos abordar os direitos consagrados na CRP com os princípios do estatuto 

do refugiado e do acesso à cultura. Num foco mais internacional, e olhando para a 

realidade da União Europeia, a Declaração dos Direitos do Homem, continua presente, 

mas dessa feita, nos Tratados de cariz europeu. Por fim, dessa análise, parte-se para uma 

leitura crítica da teoria e da prática destes Direitos, em Portugal e na União Europeia, 

esboçando uma ideia a verificar, a de cultura como direito fundamental garantido a todos 

os cidadãos. 

                                                           
42 Doravante designada por CRP. 
43 Doravante designada por LQMP. 
44 Miranda, Jorge. (2016). O Direito De Asilo e Refugiados na Ordem Jurídica Portuguesa. 

Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, p. 17-18. ISBN: 9789725405000. 
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2.1. Enquadramento jurídico português do Direito de Asilo e Direito à 

Cultura 

 

O direito de asilo e o direito à cultura estão devidamente consagrados em 

legislação específica. Porém, é possível iniciar a sua análise a partir do documento que 

consagrou o atual regime político, social e económico tal como hoje o conhecemos.  

A Constituição da República Portuguesa (CRP) foi aprovada no ano de 1976, após 

a Eleição Constituinte de 1975, que elegeu os deputados para Assembleia da República. 

A partir do seu preâmbulo, ficamos a conhecer o seu espírito humanista, como resulta do 

seu texto ao referir que “A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades 

fundamentais”45; e ainda: “A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo 

português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos 

cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do 

Estado de Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista, no 

respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, 

mais justo e mais fraterno”46. 

De destacar que, em nenhum dos momentos de revisão constitucional47, levados 

a cabo pela Assembleia da República48 foram alterados normativos relacionados com os 

direitos fundamentais de acesso e fruição cultural. O mesmo sucede com o referido direito 

de asilo, ainda que a legislação específica viesse a alterar os procedimentos e 

regulamentos para o efeito. 

      Para uma melhor compreensão do enquadramento constitucional referente à temática 

em análise, destacam-se alguns normativos constantes da CRP, designadamente o artigo 

                                                           
45 Constituição da República Portuguesa, Decreto de 10 de abril de 1976. 
46 Ibidem. 
47 Desde a data da sua aprovação, a CRP já sofreu sete revisões. Os momentos dessas alterações 

são referentes aos anos de 1982, 1989, 1992, 1997, 2001, 2004 e 2005. 
48 Órgão Responsável pela aprovação e revisões constitucionais. 
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1.º sob a epígrafe “República Portuguesa” prescreve que Portugal é uma República 

soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular empenhada na 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária”49. 

O artigo 1.º destaca-se pela defesa da dignidade da pessoa humana. Esse conceito 

é o “princípio antrópico ou personicêntrico inerente a muitos direitos fundamentais 

(direito à vida, direito ao desenvolvimento da personalidade, direito à integridade física e 

psíquica, direito á identidade pessoal, direito à identidade genética)”50. Dessa forma, 

assume-se que, não existindo cidadãos de primeira e de segunda, o tratamento que os 

refugiados, asilados e apátridas em geral merecem é um tratamento com os mesmos 

direitos fundamentais que qualquer cidadão de origem portuguesa. Esta garantia de 

direitos fundamentais a cidadãos nacionais e estrangeiros constitui a primeira evidência 

do potencial de que os museus, nomeadamente em Portugal, podem usufruir na 

abordagem ao problema dos refugiados. A abertura para um tratamento inclusivo em 

matéria de refugiados não esbarra em nenhuma barreira constitucional, antes pelo 

contrário, a visão humanista consagrada no normativo em análise representa uma abertura 

que deve ser explorada na praxis museológica. 

        Nos termos do artigo 2º consagra-se um “Estado de direito democrático”, ao referir 

que “A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania 

popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na 

garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e 

interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e 

cultural e o aprofundamento da democracia participativa”51. 

        No que toca à ideia de democracia participativa, a CRP, logo no seu artigo 2.º coloca 

esse princípio como fundamento para a concretização da ideia de Estado de direito 

democrático e social52. Ou seja, a democracia participativa – entenda-se a democracia 

                                                           
49 Constituição da República Portuguesa, Decreto de Aprovação. Diário da República n.º 86/1976, 

Série I de 10 de abril de 1976. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
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participada por todos os cidadãos, é premissa para um Estado onde a democracia vai além 

de um regime formal de direitos e deveres, eleitos e eleitores (representação política). A 

importância deste ponto reside na abertura política, expressa no contexto constitucional, 

da interação dos espaços de poder e de decisão com o quotidiano, numa ideia de Estado 

social no sentido efetivo do termo. Por outras palavras, um Estado onde o social é uma 

praxis coletiva. Mais uma vez, o museu como instituição comunicante e interveniente nas 

comunidades onde está inserida, pode e deve aprofundar, no caso específico do 

tratamento da problemática dos refugiados, uma perspetiva que assuma a democracia 

participativa como mecanismo que impulsiona uma inclusão integral e multifacetada. 

No n.º 1 do artigo 7.º, que aborda as Relações Internacionais da República 

Portuguesa, podemos encontrar uma referência direta à Carta dos Direitos Humanos, 

quando, em referência aos princípios pelos quais Portugal se deve reger, se pronuncia 

sobre “o respeito dos direitos do homem, dos direitos dos povos, da solução pacífica dos 

conflitos internacionais”53 e ainda “da cooperação com todos os outros povos para a 

emancipação e o progresso da humanidade”54. 

Em primeiro lugar, importa realçar a componente anti belicista na resolução de 

conflitos internacionais. É também no presente artigo que o texto constitucional baliza o 

seu conceito de “povos”: todas as comunidades: homogéneas, comunidades plurais 

inclusivas, onde vivem minorias nacionais, étnicas, religiosas ou linguísticas. O caso dos 

refugiados e, sucessivamente, o tipo de políticas públicas que possam ser desenhadas para 

a sua inclusão social, permitem uma resposta intercultural que contemple esse conceito 

de povos. Implicitamente, atribuem ao Estado a responsabilidade de combater a exclusão 

social. Os museus, como agentes de transformação social e espaços de dinamização do 

pensamento crítico, tornam-se, assim, instrumentos essenciais para a efetivação deste 

normativo constitucional. 

No que toca às tarefas fundamentais do Estado português, explanadas no artigo 9º 

da CRP, mais concretamente na sua alínea d) “Promover o bem-estar e a qualidade de 

                                                           
53 Ibidem.  
54 Ibidem. 
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vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos 

económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e a modernização 

das estruturas económicas e sociais”55, prescreve várias tarefas do Estado enquanto 

república democrática. Ainda que hoje não seja uma obrigação unilateral do Estado (uma 

vez que é incumbência dos cidadãos e das diversas entidades públicas e privadas), a CRP 

atribui ao Estado, como tarefa fundamental, a proteção e valorização do património 

cultural. Segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira, cabe ao Estado efetivá-la, não só a 

partir de “meios próprios, mas a partir da promoção de uma cidadania participativa, num 

sentido hermenêutico – direito à fruição do património e dever de o defender”56. 

Explorando esse dever na promoção da cidadania participativa, que só pode ser tornado 

real se partilhado, é de assumir que os museus, em primeiro lugar como espaços de 

cidadania e, em segundo lugar, como instituições que defesa e fruição do património, são 

parceiros ativos na consagração do normativo em apreço. 

A efetivação dessa cidadania participativa, como já foi referido anteriormente, não 

se deve cingir aos cidadãos nacionais, ao invés, deve ser partilhada por todas as 

comunidades, maioritárias ou minoritárias, que habitam no território português. É 

precisamente no artigo 15º que a CRP explicita a responsabilidade que o Estado tem para 

com os cidadãos oriundos de outras nacionalidades, dirigindo-se, pela primeira vez, à 

questão dos refugiados. Utilizando a terminologia “estrangeiros, apátridas, cidadãos 

europeus”, a referência à igualdade de tratamento de direitos é explícita, quando é 

garantido que “em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres do cidadão 

português”57. Podemos, assim, concluir que qualquer refugiado (apátrida), tem acesso aos 

direitos de qualquer cidadão português. Um desses direitos fundamentais é o Direito à 

Vida (artigo 24º), onde, mais uma vez, o caráter humanista da CRP se evidencia, 

garantindo que a vida humana é inviolável. Se, como se viu aquando da análise do 

normativo referente às Relações Internacionais, o Estado deve adotar uma postura de 

defesa de soluções pacíficas dos conflitos internacionais e, para isso, os museus podem 

                                                           
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
57 Ibidem. 
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ser um parceiro nessa efetivação, deve ser assumido igualmente que o Direito à Vida tem 

o mesmo enquadramento. Por outras palavras, assumindo o papel de construir soluções 

para problemas que não passam por conflitos armados, os museus garantem uma postura 

humanista na consagração do Direito à Vida. No caso específico do problema dos 

refugiados, o princípio constitucional assente no artigo 24.º adquire um carácter 

universalista. Seja ou não cidadão português, o direito à vida (com dignidade) é 

inquestionável para todos. E se se deve encontrar uma conexão do papel dos museus na 

efetivação dos normativos referidos anteriormente, no caso do artigo 26º, o combate à 

discriminação está explícito: “A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, 

ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e 

reputação, à imagem, à palavra, à reserva da identidade da vida privada e familiar e à 

protecção legal contra quaisquer formas de discriminação”58. Segundo Gomes Canotilho 

e Vital Moreira, o artigo 26.º confere uma dimensão material à ideia de Estado Social, 

afirmando que a democracia participativa só se efetiva “aquando do respeito pelo 

indivíduo, seja cidadão nacional ou esteja, num período de tempo específico, a residir em 

Portugal.”59 Essa ideia, que depende de uma democracia participativa, é constituído, entre 

outros instrumentos, pelos museus que, a partir da sua função social, têm o poder de criar 

práticas interculturais que combatam a discriminação social. O mesmo acontece com a 

aplicação prática do artigo 41º, que garante a “liberdade de consciência, de religião e de 

culto”60 e, subsequentemente, o papel dos museus como garante da coexistência e respeito 

pelas diferenças religiosas. 

A ligação entre o artigo 33.º e o artigo 41.º existe, ainda que indiretamente. A 

abertura do Estado português àqueles que lutam pela paz e pela dignidade do ser humano 

é a mesma abertura – tolerância para com culturas diferentes. É nessa base que se assume 

o desenvolvimento do Estado e, se quisermos, do Estado social: culturalmente 

desenvolvido porque é culturalmente plural. 

                                                           
58 Ibidem. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem.  
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Analisada a relação entre os normativos que determinam, por um lado, a natureza 

e as funções fundamentais do Estado português e, por outro lado, o enquadramento dos 

cidadãos não nacionais (nomeadamente, refugiados) na aplicação prática da CRP no que 

toca a direitos fundamentais, impõe-se uma visão de conjunto, englobando o próprio 

direito de asilo. O artigo 33º da CRP, que contempla o direito de asilo61 (igualmente 

constante da Declaração Universal dos Direitos do Homem62), é motivo de compreensões 

diferentes. Por um lado, Gomes Canotilho e Vital Moreira63, entendem que se dirige a 

todos os refugiados “políticos”, ou seja, todos que foram obrigados a fugir do seu 

território por verem a sua vida ameaçada por consequência de ativismo político, social, 

em defesa da paz e dos direitos humanos. Atentando à redação: “em consequência da sua 

atividade em favor da democracia, da libertação social e nacional, da paz entre os povos, 

da liberdade e dos direitos da pessoa humana”64, assume-se uma leitura mais estrita do 

normativo, não permitindo uma maior abrangência na sua aplicação. No entendimento de 

Jorge Miranda, o artigo 33.º não estabelece apenas o direito de asilo a refugiados 

“políticos”, mas sim a todos os refugiados. O que se compreende a partir do conceito 

jurídico e político que o próprio traça sobre refugiados: “alguém que procura escapar à 

perseguição ou à ameaça de perseguição política”; “discriminação étnica, religiosa, 

cultural, a uma calamidade natural ou tecnológica de grandes proporções, a uma crise 

alimentar sem paralelo”65. Resumindo, este direito torna-se, por isso, “um direito 

fundamental especial”66. 

Ainda que este estatuto não se estenda a pessoas coletivas, ele transmite uma visão 

coletiva da forma como o Estado acolhe os seus defensores, mesmo que a sua luta seja 

                                                           
61 O atual artigo 33.º é já produto de uma junção de dois artigos da CRP original. A sua 

organização foi alterada na primeira revisão constitucional e na revisão de 2001, porém, a redação 

manteve-se intacta. 
62 O princípio do asilo remonta ao “artigo 120.º da Constituição Francesa de 1793. A Organização 

das Nações Unidas (ONU), no sentido de efetivar o cumprimento internacional do direito de asilo, 

criou a figura de Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.  
63 Gomes Canotilho, JJ & Moreira, Vital (2014). Constituição da República Portuguesa – Anotada 

Vol. I – Arts. 1.º a 107.º, reimpressão. Coimbra: Coimbra Editora. p. 527. 
64 Constituição da República Portuguesa, Decreto de Aprovação. Diário da República n.º 86/1976, 

Série I de 10 de abril de 1976. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
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além-fronteiras. O caso dos refugiados é um bom exemplo de como, mesmo que o estatuto 

não seja de cariz coletivo, ele é entendido dessa forma. 

Somando aos direitos fundamentais já analisados, o direito à educação e à ciência 

(artigo 73º) e, também, o direito à fruição e criação cultural (artigo 78º) requerem uma 

participação ativa da sociedade civil na sua aplicação. No n.º 3 do artigo 73º, a redação é 

abrangente ao ponto de incorporar não só os museus, mas todos os agentes culturais nessa 

missão: “o Estado promove a democratização cultural, incentivando e assegurando o 

acesso de todos os cidadãos à fruição e criação cultural, em colaboração com os órgãos 

de comunicação social, as associações e fundações de fins culturais, as coletividades de 

cultura e recreio, as associações de defesa do património cultural, as organizações de 

moradores e outros agentes culturais”67. Já em relação às questões relacionadas com a 

fruição e criação cultural, a CRP aponta para uma relação de causa-efeito entre os 

cidadãos e o património cultural, no sentido em que “todos têm direito à fruição e criação 

cultural, bem como o dever de preservar, defender e valorizar o património cultural”68. 

Segundo Vasco Pereira da Silva, o direito à cultura na CRP é um “«conceito-

quadro», que compreende os (sub)direitos fundamentais de criação cultural, de fruição 

cultural, de participação cultural, de autor e de fruição do património cultural, assim como 

o dever fundamental dos particulares de defesa e valorização do património cultural”69. 

No mesmo sentido do disposto da CRP e, reportando ao caso específico dos museus, 

destaco o artigo 2.º da LQMP, sob a epígrafe “Princípios da política museológica”, ao 

estabelecer, em primeiro, os princípios pelos quais a política museológica se rege: 

“a) Princípio do primado da pessoa, através da afirmação dos museus 

como instituições indispensáveis para o seu desenvolvimento integral e a 

concretização dos seus direitos fundamentais; 

                                                           
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
69 Pereira da Silva, Vasco. (2007). A Cultura a que Tenho Direito: Direitos Fundamentais e 

Cultura. Coimbra: Almedina. p. 43. 
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b) Princípio da promoção da cidadania responsável, através da 

valorização da pessoa, para a qual os museus constituem instrumentos 

indispensáveis no domínio da fruição e criação cultural, estimulando o 

empenhamento de todos os cidadãos na sua salvaguarda, enriquecimento e 

divulgação”70;  

    Assim como no artigo 3.º da LQMP, quando define museu, está implícita a ideia 

de museu como instituição de interação com as comunidades, mais concretamente aponta 

como vetor essencial desta instituição a garantia do “acesso regular ao público e fomentar 

a democratização cultural, a promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade”71. 

No que diz respeito ao n.º 1 do artigo 73.º da CRP “Todos têm direito à educação 

e à cultura”72, o que é corroborado pela LQMP, ao estabelecer no seu artigo 42.º sob a 

epígrafe “Educação” que “o museu desenvolve de forma sistemática programas de 

mediação cultural e actividades educativas que contribuam para o acesso ao património 

cultural e às manifestações culturais; promove a função educativa no respeito pela 

diversidade cultural tendo em vista a educação permanente, a participação da 

comunidade, o aumento e a diversificação dos públicos”73. Ainda no mesmo artigo, é 

assinalada a responsabilidade direta dos museus para com as restantes políticas públicas, 

nomeadamente as referentes ao combate à exclusão social. 

Conclui-se, assim, que os museus em Portugal são parte integrante da ideia de 

Estado Social, constitucionalmente consagrado. Respondem às tarefas fundamentais 

como o direito à educação e à cultura. Além disso, constituem uma ferramenta para a 

efetivação da democracia participativa, sendo espaços de fruição cultural e de interação 

com a sociedade. Esses princípios estão também descritos como objeto primordial da 

                                                           
70 Tavares da Silva, Suzana & Casalta Nabais, José. (2006). Direito do Património Cultural – 

Legislação (2ª Edição). Coimbra: Almedina. ISBN: 9789724028361. p. 409. 
71 Constituição da República Portuguesa, Decreto de Aprovação. Diário da República n.º 86/1976, 

Série I de 10 de abril de 1976. 
72  Gomes Canotilho, JJ & Moreira, Vital (2014). Constituição da República Portuguesa – Anotada 

Vol. I – Arts. 1.º a 107.º, reimpressão. Coimbra: Coimbra Editora. ISBN: 9789723222869. p. 886. 
73 Tavares da Silva, Suzana & Casalta Nabais, José. (2006). Direito do Património Cultural – 

Legislação (2ª Edição). Coimbra: Almedina. ISBN: 9789724028361. P. 422. 
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própria Rede Portuguesa de Museus. Assim como o artigo 106.º da LQMP, sob a epígrafe 

“Função dos museus nacionais”, refere na sua alínea a) que o museu “contribui para 

assegurar a concretização do direito à cultura e à fruição cultural”74. 

Em suma, a CRP não reduz o papel do Estado a “um mero garante da autonomia 

individual, mas assumiu o pluralismo como regime ao nível constitucional”75. A própria 

conceção de Estado de Direito Democrático depende, diretamente, de uma perspetiva 

coletiva onde a democracia “económica, social e cultural é o objectivo da organização 

estatal”76. 

Depois de um enquadramento do direito à cultura, quer ao nível constitucional 

quer ao nível legal, resta-nos manter um olhar crítico sobre a sua aplicação no quotidiano. 

Quando, na CRP, se aponta uma norma-tarefa, colocam-se várias questões. O direito à 

cultura também se constrói garantindo o acesso à cultura de outros povos. Sendo este 

ponto unanimemente aceite, a sua efetivação passará também por garantir o acesso à 

nossa cultura por parte de outros povos? E passará por esses povos terem espaço para dar 

a conhecer a sua cultura no nosso território? A CRP é omissa quanto a essa matéria, até 

porque o seu foco se prende com a defesa da cultura “nacional”. Dito por outras palavras: 

do ponto de vista cultural, existe uma preocupação de dentro para fora, mas não de fora 

para dentro. Podem os museus agir, para além do que já é estabelecido para si como 

tarefa fundamental? Ainda que o objetivo não seja uma mera consagração na lei do papel 

social dos museus na inclusão social dos refugiados, podem essas hipotéticas experiências 

museológicas servir como motor de discussão sobre a missão do museu em Portugal e, 

consequentemente, um debate legislativo que dê corpo a essa premissa? Antes até dessa 

possibilidade, estão os museus em Portugal a cumprir o seu papel de intervenção junto 

das suas comunidades? Como tive oportunidade de concluir no Capítulo I, existe um 

                                                           
74 Constituição da República Portuguesa, Decreto de Aprovação. Diário da República n.º 86/1976, 

Série I de 10 de abril de 1976. 
75 Marques Ribeiro, Carla M. (2012). A Tutela Jurídico-Administrativa do Património Cultural. 

Em especial, os museus. Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra. Disponível 

em: https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/31526/3/A%20Tutela%20Jur%C3%ADdico-

Administrativa%20do%20Patrim%C3%B3nio%20Cultural.pdf. p. 101 
76 Ibidem. p. 101. 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/31526/3/A%20Tutela%20Jur%C3%ADdico-Administrativa%20do%20Patrim%C3%B3nio%20Cultural.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/31526/3/A%20Tutela%20Jur%C3%ADdico-Administrativa%20do%20Patrim%C3%B3nio%20Cultural.pdf
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desfasamento entre a produção científica acerca do papel dos museus e o que acontece na 

prática. A relação entre a legislação em vigor e a ação dos museus sofre do mesmo 

problema. Existe um conjunto de direitos consagrados na CRP e tarefas que os museus 

ainda não tornam reais, apesar de, na teoria, possuírem instrumentos e poder de decisão 

para o fazer.  

 

2.2. Considerações à luz do Direito da União Europeia 

 

À imagem da análise ensaiada no anterior subcapítulo, neste caso adota-se a Carta 

dos Direitos Fundamentais da União Europeia (CDFUE)77 como ponto de partida. Logo 

no seu artigo 1.º, pode-se constatar o espírito humanista que subjaz ao documento, 

quando, na sua redação podemos ler que “a dignidade do ser humano é inviolável. Deve 

ser respeitada e protegida”78. Comparada a SDFUE e a CRP, pode-se concluir que existem 

semelhanças, não só no artigo 1º, mas em vários normativos, como o “Direito à Vida” 

(artigo 2º), no qual até a redação é muito próxima da que consta na CRP: “Todas as 

pessoas têm direito à vida; ninguém pode ser condenado à pena de morte, nem 

executado”79. 

Segundo Alessandra Silveira e Mariana Canotilho, o artigo em apreço garante que 

“a dignidade da pessoa não pode ser violada ou lesada, mesmo quando se admite que um 

direito fundamental pode ser objeto de compreensão. Para Rui Manuel Gomes de Moura 

Ramos, “a dignidade do ser humano constitui não só um direito fundamental em si 

mesma, mas também a própria base dos direitos fundamentais”80. Ela constitui, pois, o 

                                                           
77 Silveira, Alessandra & Canotilho, Mariana (Coord.). (2013). Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia comentada. Coimbra: Almedina. ISBN: 9789724051208. 
78 Ibidem. p. 33. 
79 Ibidem. p. 33. 
80 Gens Moura Ramos, Rui Manuel (2015). Tratado da União Europeia e Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (5.ª edição). Coimbra: Coimbra Editora. ISBN: 

9789723223163. P. 257. 
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limite da compreensão possível”81. A comparação deste artigo com a Carta dos Direitos 

Humanos não é exagerada. Tal como é referido acerca da CRP, também a CDFUE parte 

de um princípio humanista e esse facto deve-se à matriz da referida Carta dos Direitos 

Humanos. Em suma, delineia um conceito de Ser Humano e, daí, uma imagem daquilo 

que é função da União Europeia garantir a toda a população dos seus Estados-membro, 

como sociedades modernas e civilizadas82. 

O artigo 2.º confirma, numa redação explícita, o pressuposto do artigo anterior. Dessa 

forma, a garantia da dignidade do ser humano é alcançada com direitos fundamentais 

como o “direito à vida”, que é um direito positivo, e a garantia, pela negativa, que nenhum 

cidadão pode ser condenado à pena de morte nem executado. No entanto, ainda que o 

princípio esteja inscrito, cabe aos Estados-membro a sua aplicação: “à luz do disposto no 

nº1 do artigo 51º da CDFUE, impõe-se, no quadro das suas competências, às 

“Instituições, órgãos e organismos” da União Europeia, bem como aos Estados-Membros, 

“quando apliquem o direito da União”83. 

No mesmo sentido, os normativos expressos no artigo 3º, com a epígrafe “Direito 

à integridade do ser humano”, mantêm a visão humanista que subjaz à construção da 

União Europeia e, como já se pôde observar, é partilhada pela CRP, nomeadamente 

quando a CDFUE garante que todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua integridade 

física e mental. Ou se estabelece a proibição das práticas eugénicas, nomeadamente das 

que têm por finalidade a seleção das pessoas; 

O artigo 3.º, ainda dentro do espírito dos anteriores já analisados, apresenta um 

dado importante. Nas alíneas b) “A proibição de transformar o corpo humano ou as suas 

partes, enquanto tais, numa fonte de lucro” e c) “A proibição da clonagem reprodutiva 

dos seres humanos”, é aplicado um novo conceito que incorpora a biologia e a medicina. 

A interferência destas ciências na vida pública e, por isso, na política contém certa 

novidade. Segundo Michel Foucault, 

                                                           
81 Silveira, Alessandra & Canotilho, Mariana (Coord.). (2013). Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia comentada. Coimbra: Almedina. ISBN: 9789724051208. p. 33. 
82 Ibidem. p. 33. 
83 Ibidem. p. 46. 
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“O homem ocidental aprende pouco a pouco o que é ser uma espécie viva 

num mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, probabilidade de vida, 

saúde individual e coletiva, forças que se podem modificar, e um espaço em que 

se pode reparti-las de modo ótimo. Pela primeira vez na história, sem dúvida, o 

biológico reflete-se no político; o facto de viver não é mais esse sustentáculo 

inacessível que só emerge de tempos em tempos, no acaso da morte e de sua 

fatalidade: cai, em parte, no campo de controle do saber e de intervenção do 

poder”84. 

  

À imagem da CRP, no tocante aos normativos relativos à liberdade espiritual e de 

pensamento, a CDFUE, no seu artigo 10º, declara que “todas as pessoas têm direito à 

liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de 

mudar de religião ou de convicção, bem como a liberdade de manifestar a sua religião ou 

a sua convicção, individual ou coletivamente, em público ou em privado, através do culto, 

do ensino, de práticas e da celebração de ritos”. A abertura que, a par da CRP, também 

encontramos na CDFUE em relação a matérias de consciência e liberdade religiosas são 

um motor para políticas públicas que apostem na interculturalidade como vetor de 

aproximação e comunhão entre realidades sociais, culturais e religiosas diversas. No caso 

específico dos museus e da sua relação com a crise dos refugiados, este normativo serve 

de indicador para a sua ação. Aplica-se a mesma leitura na consagração das “Liberdades 

das artes e das ciências” (epígrafe do artigo 13º): “As artes e a investigação científicas 

são livres. É respeitada a liberdade académica”. 

É justamente nos artigos 10.º e 13.º que o documento consagra as liberdades individuais 

e coletivas. Numa União Europeia composta por Estados-nação que vivenciaram duas 

guerras mundiais, foram causadores e vítimas do fascismo, estes dois artigos comportam 

um dos pilares fundamentais para a ideia de uma civilização tolerante e multicultural. São 

uma “componente essencial da conquista de garantia da liberdade individual contra a 

                                                           
84 Foucault, Michel. (1998). História da Sexualidade I: a Vontade de Saber. Rio de Janeiro: Graal. 

ISBN: 9789727082407. p.134. 
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opressão, a perseguição e a discriminação intelectual, moral e religiosa, a liberdade de 

pensamento, de consciência e de religião”85. Neste caso, os museus, como espaços de 

preservação do património – artístico, por exemplo, e de divulgação científica – recebem, 

por parte da CDFUE, um escudo para projetos que, de alguma forma, desafiem os limites 

das políticas seguidas pelos Estados onde operam. Deste modo, a liberdade de contrapor 

a xenofobia em Estados onde os seus Governos a pratiquem é uma realidade de facto, se 

os museus assim entenderem utilizá-la. Essa liberdade pode, no plano museológico, 

afirmar-se através dos seus serviços educativos. A CDFUE, no normativo exposto no 

artigo 14º, que declara o direito à educação, assume uma postura universal e inclusiva: 

“Todas as pessoas têm direito à educação, bem como ao acesso à formação profissional 

e contínua”86. O artigo 14.º encontra similares direitos, tanto na CDH como na CRP. Na 

verdade, são uma marca distintiva de direitos que se querem universais. Segundo 

Alessandra Silveira e Mariana Canotilho, não existindo um conceito fechado de 

educação, “esta definição tem hoje de ser consistente com a noção “sociedade 

comunicativa, pluralista e inclusiva”87. Na prática, esta ideia abre espaço a que os museus, 

como instituições de educação não formal, ganhem um relevo significativo. 

A CDFUE, no normativo exposto no artigo 18º, baliza a jurisprudência da União 

Europeia na matéria de asilo, afastamento, expulsão e extradição. Estes artigos 

constituem-se como bases de funcionamento centrais, pela importância direta que têm na 

circulação de pessoas dentro da União e das que procuram a UE (os refugiados são um 

desses exemplos). Em concreto, o artigo 18º, sobre o direito de asilo, refere logo que esse 

direito é garantido no “quadro da Convenção de Genebra de 28 de julho de 1951 e do 

Protocolo de 31 de janeiro de 1967, relativos ao Estatuto dos Refugiados, e nos termos 

do Tratado da União Europeia e do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia”88. 

A referência ao Estatuto dos Refugiados aproxima a CDFUE da interpretação que Jorge 

Miranda faz do direito de asilo na CRP e afasta a interpretação mais restrita de Gomes 

Canotilho e Vital Moreira, o que significa que, até em termos de aplicação da CDFUE no 

                                                           
85 Ibidem. p. 185. 
86 Ibidem. p. 195. 
87 Ibidem. p. 196-197. 
88 Ibidem. p. 232 
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caso português, através do artigo 33º da CRP, se deve assumir uma interpretação mais 

abrangente, onde todos os refugiados (e não apenas os que pedem asilo político) estão ao 

abrigo deste princípio, até porque “qualquer interpretação da Carta terá de respeitar as 

obrigações preexistentes de direito internacional público e de direito internacional dos 

direitos humanos, que o direito da União deve obrigatoriamente cumprir”89. 

 O artigo 19º, garante da proteção em caso de afastamento, expulsão ou extradição, 

proíbe não só expulsões coletivas (nos termos do seu n.º1), como qualquer outro modelo 

de expulsão para um Estado onde possa ser sujeito a pena de morte ou corra o risco de 

ser torturado ou de receber “tratamentos desumanos e degradantes”90, confirmando assim 

um dever de proteção. 

Tanto no artigo 18.º como no artigo 19.º existe um espírito universalista da 

CDFUE, “fazendo dela não apenas um instrumento de direitos fundamentais dos cidadãos 

da União, mas de todos os Seres Humanos”91, tal como na CDH. 

 Partindo das palavras consagradas no normativo do artigo 22º “A União respeita 

a diversidade cultural, religiosa e linguística.”92, pode-se assumir que, para a UE, a 

garantia da diversidade cultural, religiosa e linguística é um bem a preservar e não é uma 

mera preocupação fruto do aumento das migrações e da constatação de Estados-membro 

cada vez mais plurais do ponto de vista das comunidades que lá vivem. É, portanto, “um 

bem a preservar e um princípio normativo estruturante da construção europeia do seu 

Direito”93.  

A aplicação dos direitos fundamentais da União cumpre, em primeiro lugar, o 

princípio da subsidiariedade, ou seja, a CDFUE aplica-se, em primeiro lugar, às 

instituições e órgãos da União, no respeito pelo princípio da subsidiariedade”94. Para além 

                                                           
89 Ibidem. p. 232. 
90 Ibidem. p. 244. 
91 Ibidem. p. 244. 
92 Ibidem. p. 269. 
93 Ibidem. p. 269. 
94 Gens Moura Ramos, Rui Manuel (2015). Tratado da União Europeia e Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (5.ª edição). Coimbra: Coimbra Editora. ISBN: 

9789723223163. P. 281. 
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da responsabilidade direta da União Europeia no cumprimento do disposto na CDFUE, o 

Tribunal de Justiça também decretou que: 

“Além do mais, importa lembrar que as exigências que decorrem da 

protecção dos direitos fundamentais na ordem jurídica comunitária vinculam 

também os Estados-Membros quando implementam regulamentações 

comunitárias”95.  

No entanto, na prática, cabe direta e quase exclusivamente aos Estados-membro o 

cumprimento da aplicação dos direitos fundamentais, e sempre a partir das suas 

Constituições: Na obra Estudos de Direito da União Europeia96, aponta-se 

claramente a proteção desses direitos para o plano constitucional português, tendo 

em conta que “O legislador visou claramente um objetivo económico – a 

construção de um mercado comum -, e acreditava que para a defesa dos direitos 

fundamentais seriam suficientes as soluções consagradas a nível interno, 

nomeadamente no plano constitucional”97. 

 Este vazio jurídico, que é, na verdade, um vazio institucional e político, coloca 

problemas na coerência política das próprias políticas da União Europeia para com os 

seus Estados-membro. O caso grego é sintomático dessa problemática. Aquando da 

aplicação de um plano de austeridade98  – congelamento de salários, austeridade, aumento 

da pobreza – os mecanismos ao nível jurídico para travar o plano económico e financeiro 

desenhado pelas próprias instituições europeias são praticamente nulos. É um exemplo 

“da ausência de coordenação entre as soluções fixadas no contexto da União e no âmbito 

da Carta Social Europeia (CSE)”99. Uma das soluções apontadas é um aprofundamento 

                                                           
95 Acórdão de 13 de abril de 2000, processo C-292/97, Colect. 2000, p. I-2737, ponto 37. 
96 Oliveira Pais, Sofia. (2018). Estudos de Direitos da União Europeia (reimpressão da 4.ª Edição). 

Coimbra: Almedina. ISBN: 9789724069432. 
97 Oliveira Pais, Sofia. (2018). Estudos de Direitos da União Europeia (reimpressão da 4.ª Edição). 

Coimbra: Almedina. ISBN: 9789724069432. p. 152. 
98 Lusa (2017, julho, 13). Grécia: Dívida, desemprego e austeridade prevalecem entre o combate 

ideológico. Disponível em: https://www.dinheirovivo.pt/economia/grecia-a-divida-o-

desemprego-e-a-austeridade-que-prevalecem-entre-o-combate-ideologico/ 
99 Oliveira Pais, Sofia. (2018). Estudos de Direitos da União Europeia (reimpressão da 4.ª Edição). 

Coimbra: Almedina. ISBN: 9789724069432. P. 184. 

https://www.dinheirovivo.pt/economia/grecia-a-divida-o-desemprego-e-a-austeridade-que-prevalecem-entre-o-combate-ideologico/
https://www.dinheirovivo.pt/economia/grecia-a-divida-o-desemprego-e-a-austeridade-que-prevalecem-entre-o-combate-ideologico/
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do diálogo entre os vários instrumentos jurídicos internacionais – a CDFUE, a CDH e a 

CSE, para “reforçar a legitimidade da União, demonstrando que os objetivos de política 

social são nucleares no processo de integração europeia”100. Essa solução apontada carece 

de uma análise política mais profunda. Terá a União Europeia e os seus líderes políticos 

vontade para o efeito? Para Ana Rita Gil, na sua obra Imigração e Direitos Humanos101, 

“os instrumentos de direito internacional dos direitos humanos, de direito da União 

Europeia e as constituições nacionais continuam a não consagrar um direito geral à 

imigração, entendido como uma liberdade de movimento transnacional”102. 

A atual crise dos refugiados e a resposta da União Europeia aos Estados-Nação 

que erguem muros para impedir a entrada de quem foge da guerra é sintomático dessa 

falta de vontade política. Olhemos para o caso da Hungria: o Tribunal Europeu dos 

Direitos Humanos decidiu que a Hungria tem de proporcionar alimentação aos 

requerentes de asilo que estão nos centros de detenção. No entanto, ainda não se 

conhecem quaisquer sanções por parte da UE a este Estado-Nação103. Ao mesmo tempo 

que a União Europeia não utiliza os meios à disposição para sancionar quem desrespeita 

os Direitos Humanos, mantém os seus planos de austeridade que agravam a pobreza e o 

desemprego em alguns dos seus Estados-Membro (tal como referido acima, em relação 

ao caso grego). 

Em suma, o museu, como “veículo ao serviço do conhecimento, da educação e da 

informação que contribui para o desenvolvimento da sociedade e constitui um espaço 

dialógico entre o passado, presente e futuro”104, assumindo o seu papel de intervenção 

                                                           
100 Ibidem. p. 185. 
101 Gil, Ana Rita. (2017). Imigração e Direitos Humanos. Forte da Casa: Petrony Editora. ISBN: 

9789726852360. 
102 Gil, Ana Rita. (2017). Imigração e Direitos Humanos. Forte da Casa: Petrony Editora. ISBN: 

9789726852360. p. 685. 
103 Meireles, Ana (2018, janeiro 04). Hungria e Polónia apontam fracasso da política migratória 

da EU. Diário de Notícias. Disponível em: https://www.dn.pt/mundo/interior/hungria-e-polonia-

apontam-fracasso-da-politica-migratoria-da-ue-9022734.html 
104 Marques Ribeiro, Carla M. (2012). A Tutela Jurídico-Administrativa do Património Cultural. 

Em especial, os museus. Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra. Disponível 

em: https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/31526/3/A%20Tutela%20Jur%C3%ADdico-

Administrativa%20do%20Patrim%C3%B3nio%20Cultural.pdf p. 213. 

https://www.dn.pt/mundo/interior/hungria-e-polonia-apontam-fracasso-da-politica-migratoria-da-ue-9022734.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/hungria-e-polonia-apontam-fracasso-da-politica-migratoria-da-ue-9022734.html
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social na crise dos refugiados, poderá servir de alavanca para a efetivação prática dos 

direitos e garantias consagrados na CRP (no caso português) e na CDFUE (no quadro da 

União Europeia). A aplicação prática desses princípios pode promover, ao mesmo tempo, 

a abertura de um debate sobre as contradições existentes entre a teoria e a prática, 

principalmente no caso da União Europeia e, especificamente, acerca da sua política na 

crise dos refugiados.  

Por fim, essa praxis transformadora é, ao mesmo tempo, uma oportunidade para 

uma reflexão crítica sobre o papel social dos museus, que, apesar da CRP e da LQMP, no 

caso português, e da CDFUE, no quadro europeu, já o permitirem, nem sempre é 

explorada.  
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CAPÍTULO III 

O MUSEU EM TEMPO DE CRISES HUMANITÁRIAS 

 

 

 

 

 

 

Entre 2003 e 2015, morreram 26191 refugiados. A maioria tentava aceder à 

Europa através do Mar Mediterrâneo. O número aumentou nos últimos anos. Entre 2007 

e 2010, o número de mortes situava-se nas 8015. Desde essa altura até 2015, os números 
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saltaram para 11028 mortes 105. As principais causas de morte são: afogamento, fome ou 

frio, acidentes, fogo posto, homicídio, falta de cuidados, suicídio e asfixia 106. Os países 

que, atualmente, acolhem mais refugiados não são, obrigatoriamente, os países com mais 

capacidade económica. O Líbano e a Jordânia estão entre os mais solidários e, no que 

toca aos países europeus, a Suécia e Malta são os que mais portas abriram 107. Quanto ao 

caso português, o Estado decidiu acolher 5000 refugiados, o que representa cerca de 

0,05% da população portuguesa e significa, em média, um refugiado por cada 2000 

habitantes 108. O esforço português é uma gota de água num oceano manchado de sangue. 

A “economia política dos refugiados”109, isto é, a situação atual em que se 

encontram, é produto das intervenções militares levadas a cabo por parte da NATO nos 

territórios africanos que partilham o mar Mediterrâneo connosco. “Foi a intervenção 

europeia na Líbia que lançou o país para a atual catástrofe humanitária”110. Esta política 

da intervenção militar e do medo é nova? Quem são as vítimas desta globalização 

capitalista através das armas? Esta desordem mundial, plantada com bombas, será o rosto 

da “Nova Ordem Mundial?”111.  

O problema que, hoje, a UE tem em mãos não é mais do que o preço a pagar pela 

globalização da economia, onde as mercadorias circulam em liberdade, mas se erguem 

muros como novas formas de exclusão social. A partir dessa premissa, que papel podem 

desempenhar os museus na atual crise dos refugiados? 

 

 

                                                           
105 Plataforma de Apoio aos Refugiados (2015). Refugiados: Queremos ser uma Europa que 

deixa morrer ou que salva? Consultado em 29 de maio de 2018. Disponível em: 

https://issuu.com/ipav/docs/refugiados. p. 13. 
106 Ibidem. p. 12. 
107 Ibidem. p. 15. 
108 Ibidem. P. 15. 
109 Zizek, Slavoj. (2016). A Europa à Deriva: a verdade sobre a crise dos refugiados e o terrorismo. 

Lisboa: Objectiva, p.57.  
110 Ibidem. p. 57. 
111 Zizek, Slavoj. (2016). A Europa à Deriva: a verdade sobre a crise dos refugiados e o terrorismo. 

Lisboa: Objectiva. p.57. 
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3.1. A crise dos refugiados na União Europeia: reflexões sobre as 

consequências sociais de um problema político 

 

A crise financeira mundial que abalou a economia mundial – a começar pela dos 

Estados Unidos da América112 – representou o início de alterações políticas, económicas 

e sociais profundas. Desde essa altura, dezenas de bancos foram intervencionados113 com 

fundos públicos, sem qualquer tipo de consulta democrática. O dinheiro injetado retirou 

aos Estados capacidade de investimento nos Serviços Públicos. Esta participação do 

Estado na salvaguarda dos interesses privados da banca feriu a Democracia. A política de 

austeridade, ao mesmo tempo que impunha graves cortes nos serviços públicos, nos 

salários, nas pensões e nas prestações sociais, encontrava nas instituições da União 

Europeia – Comissão Europeia e Banco Central Europeu, um aliado e um professor114. 

Foram várias as declarações de chefes de governo a apresentarem-se em Bruxelas como 

os bons alunos do diretório económico levado a cabo. 

A crise que vivemos hoje surge explicada pelos seus principais agentes políticos 

e financeiros através de uma argumentação-chave que emerge como hipotética saída: 

culpar os povos pela atual situação económica dos seus países. As expressões como “viver 

acima das nossas possibilidades”115 ou “não há dinheiro”116 (ao mesmo tempo que se 
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injetam milhares de milhões nos bancos)117 empurrou a Europa para uma crise política 

aguda. O problema não se resolveu, o discurso é que tentou deslocar as causas da crise. 

Será aceitável pensar que um sistema democrático robusto seja incapaz de apresentar uma 

alternativa de futuro que não passe por vivermos pior do que há dez ou vinte anos? 

A chantagem mais poderosa exercida sobre as escolhas é a impossibilidade de 

existirem sequer escolhas. A inevitabilidade é a maior inimiga da Democracia porque 

fecha qualquer horizonte de esperança e de alternativa ao atual estado de coisas118. A par 

da chantagem da inevitabilidade, chega a exploração: os Estados mais frágeis 

economicamente são os mais castigados pelas políticas das instituições europeias. É como 

se de uma nova forma de legitimação política se tratasse. Na falta de racionalidade e 

capacidade de discussão, impõe-se medidas que exploram os mais frágeis, legitimando 

uma praxis diplomática baseada no medo e na lei do mais forte. Este modus operandi, 

que ultrapassa as premissas da construção europeia enquanto espaço de solidariedade e 

coesão social, é o principal responsável pelo ressurgimento de manifestações fascizantes. 

Reaberta a política da guerra – que bipolariza todas as relações: nós e os outros, os de cá 

e os de lá, o nacional e o estrangeiro – volta-se a chocar um ovo que a Europa enquanto 

espaço político parece já ter esquecido: o da fobia pelo desconhecido e pelo que é 

diferente.  

A atual exaltação dos novos nacionalismos tem gerado violência e ódio119. No 

entanto, é fácil detetar todas as contradições das novas relações geopolíticas. A escalada 

bélica, apontada a alguns países do Médio Oriente – Síria, Líbia, por exemplo – é 
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contrastante com a proximidade que os Estados Unidos da América mantêm com a Arábia 

Saudita no negócio do petróleo, ou mesmo com a promiscuidade mantida entre a União 

Europeia e a Turquia, quando assinam um acordo para travar a entrada de mais refugiados 

na Europa120. 

À austeridade juntou-se o autoritarismo, a tal política da guerra, do medo e do 

ódio. É uma nova forma de Governo que começa a ganhar expressão social e cultural. A 

vitória do Brexit no Reino Unido ou a formação de Governos ultraconservadoras em 

alguns países do leste europeu, como a Hungria ou a Polónia, são prova disso. Mas esta 

aliança que ameaça a Democracia é de cariz mundial. Nos Estados Unidos, Donald Trump 

venceu umas eleições com a promessa de construir um muro para impedir os mexicanos 

de entrarem no território nacional. 

Assim, o Médio Oriente transformou-se no maior teatro de guerra, onde as 

potências mundiais medem forças e tentam controlar recursos naturais fósseis, como o 

petróleo. O início do segundo milénio ficou marcado pelas investidas armadas no Iraque 

e no Afeganistão, por parte dos Estados Unidos da América. Anos após o massacre a que 

a população iraquiana foi sujeita, a administração americana admitiu que a premissa que 

os tinha levado até lá estava errada: afinal não havia armamento nuclear na posse dos 

governos destes países. Apesar da realidade ter desmentido muitos factos dados como 

consumados, a narrativa ocidental e eurocêntrica mantém-se. O alegado combate ao 

“terrorismo islâmico” e o papel “democratizador” como estas investidas militares gostam 

de se apresentar é um embuste. 

Estas intervenções militares são a causa da maior crise de refugiados das últimas 

décadas. As populações desses territórios foram bombardeadas e, os que não morreram, 

tentam a fuga para um lugar seguro. O processo de destruição a que estes países estão a 

ser sujeitos, muito dificilmente poderá ser ultrapassado, pelo menos a curto prazo. A 

tenebrosa contradição deste ataque aos povos é os governos ocidentais que fazem das 
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bombas a sua política de eleição para a região, serem os mesmos que, nos seus respetivos 

países, erguem muros contra os refugiados. 

A crise humanitária dos refugiados é a maior crise social que a Europa tem entre 

mãos, pela qual milhares de pessoas procuram na Europa uma fuga à morte, uma vida 

melhor, mas, ao mesmo tempo, sabem que é a política dos governos desse continente a 

principal impulsionadora da guerra vivida no seu território. Segundo Slavoj Zizek, os 

refugiados “jamais se sentirão gratos às pessoas em cujos países conseguiram entrar: 

percebem a Europa como responsável pelos apuros em que se encontra”121. 

Urge contrapor alguma iniciativa às políticas que olham os excluídos como uma 

ameaça, que erguem muros e os deixam morrer em mar alto. Para uma política pública 

assente na solidariedade, é preciso, em primeira mão, romper com uma praxis da União 

Europeia que se vê como uma comunidade de Estados fechada em si mesma, sem 

capacidade de diálogo com o outro. O debate cultural na Europa não se pode fazer só 

entre os seus Estados-membros. Hoje, esse desafio é intercontinental. 

O transporte dos refugiados através do Mediterrâneo não pode ser visto como um 

problema. A União Europeia deve assegurar todas as condições para que esse transporte 

seja feito em segurança e, se possível, ser a própria Europa a garanti-lo. É uma questão 

de Direitos Humanos. Num período em que devemos exigir menos armas e mais 

solidariedade, reutilizar a função dos exércitos não tem de ser vista com ceticismo, 

podendo e devendo essa tarefa ser entregue aos militares.  A partir daqui, cabe aos Estados 

a obrigação de garantir acesso a todos os direitos fundamentais a que os refugiados têm 

direito. 
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3.2. Um museu no século XXI para enfrentar a crise dos 

refugiados na União Europeia: uma hipótese de futuro 

 

As migrações atuais enquadram-se numa estratégia de Globalização Capitalista e 

são a face oculta desse processo. São, por um lado, consequência disso, e por outro, 

tornam-se um produto indesejável. Apesar do fenómeno ser uma consequência inevitável 

do próprio processo de globalização, não deixa de ser contrário ao programa da 

globalização capitalista, apresentado como motor de prosperidade mundial. Visto de 

outro prisma, esta crise recupera as condições de exploração dos países europeus sobre o 

continente africano, reconfigura a relação colonialista entre as partes envolvidas122. 

Por tudo isto, trabalhar sobre os excluídos, para os excluídos, com os excluídos, 

os Outros que, a priori, são a carta fora do baralho, introduz uma componente de cariz 

social que ultrapassa a mera visão económica sobre a questão das migrações. Os 

refugiados tiveram de abandonar a sua família, o seu país, a sua casa, os seus espaços 

culturais e sociais. Chegam à Europa sem documentos, dinheiro, ou qualquer tipo de 

pertences, a não ser a roupa que vestem. Na esmagadora maioria dos casos, não falam 

nenhuma das línguas dos países onde podem vir a viver e desconhecem por completo 

todo o funcionamento burocrático para se poderem tornar legais. Em suma, a sua chegada 

significa para os refugiados uma vida nova123, contudo, do ponto de vista europeu, o 

assunto não é um desafio novo. Antes pelo contrário, a história do continente europeu é 

desde sempre marcada por alterações demográficas profundas:  
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“A migração tem alterado profundamente o perfil demográfico da Europa 

visto que pessoas de outras culturas, muitas vezes com valores bastante diferentes, 

têm-se fixado por todo o continente. Apesas da Europa ter sempre sido bastante 

mais multicultural do que narrativas históricas nacionalistas querem fazer 

acreditar – sendo a influência do Judaísmo, Cristianismo e Islamismo na Península 

Ibérica apenas alguns exemplos, a experiencia dos últimos trinta a quarenta anos 

tem sido sem precedentes”124. 

 

  Apesar desse passado partilhado entre as duas margens do mar Mediterrâneo, a 

resistência à promoção de políticas públicas para a sua inclusão mantém-se. No que toca 

aos museus, as minorias étnicas continuam a (não) estar quase nunca representadas nos 

museus, apesar do tema ser, ironicamente, um dos que merece maior destaque na 

produção académica na área da Museologia e das Políticas Patrimoniais125. Os exemplos 

de projetos museológicos apresentados de seguida conseguem romper com o 

conformismo característico de uma Europa que mantém níveis de produção de 

conhecimento crítico assinaláveis, mas é incapaz de encontrar os mecanismos certos para 

o experienciar. 

O projeto The Open Museum126, na Escócia, está sediado no Centro de Recursos 

dos Museus de Glasgow e tem como objetivo aproximar as realidades culturais entre 

quem chega a Glasgow e quem é natural da cidade. Em 2011, o Open Museum esteve na 

organização do Migration Forum, uma iniciativa formada por um grupo de voluntários 

dos Museus de Glasgow, bem como outros parceiros externos, desde a University of 

Glasgow, o Muslim Elderly Day Care Centre, o Scottish Refugee Council e ainda artistas 

locais interessados no tema das migrações. 
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Desde esse momento que este projeto se tem dedicado a olhar o espaço social 

urbano de um outro ponto de vista, proporcionando um serviço educativo que, através de 

objetos, interage diretamente com as comunidades imigrantes, ensaiando assim uma nova 

metodologia de ação social que combina o conhecimento de profissionais da área da 

museologia com técnicos da Segurança Social do Estado e do Município de Glasgow127.  

As coleções que o Open Museum possui são constituídas por 4000 objetos do 

quotidiano de várias culturas diferentes. São as próprias comunidades que, doando ou 

emprestando os seus objetos do quotidiano, dão corpo ao material de trabalho que o 

projeto utiliza nas suas atividades educativas. É um projeto que promove o 

multiculturalismo através de novos métodos de interação com comunidades que são, à 

priori, aquelas que não possuem o poder de participar na vida social e política do local 

onde vivem. 

O Open Museum desenvolveu, dentro de um espaço de ação específico como são 

os refugiados, um conjunto de atividades. São elas: Round in Circles; 31 Days of 

Inspiration; Carers Writing Group; An Alternative Guide to Glasgow; The gardener’s 

Ark; Keep on Trucking; Sketch It Out; Strecht Story Box; The Life of Objects: 

Kenninshead; The Life of Objects: Tollcross; Story Box; Gerry's Story: Trust Brian's 

story: Love Don't Pay the Bills, Son; Alex's Story: Keys; Darren's Story: Good; Peter's 

Story: The Hills Are Calling128. 

De todas as atividades mencionadas anteriormente, debruço-me sobre a da Story 

Box, preparada conjuntamente com os serviços prisionais de Glasgow, com a HMP 

Addiewell (organização sem fins lucrativos que combate a exclusão social) e a Stretch 

(associação de solidariedade social). A Story Box consiste num subprojeto direcionado 

para reclusos que chegaram a Glasgow como refugiados ou imigrantes ilegais. Tem como 

objetivo potenciar os efeitos que os museus podem ter em termos de contributos em 
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programas de reabilitação social, trabalhando em conjunto com os serviços educativos 

dos sistemas prisionais. O projeto consiste na produção de pequenas biografias, através 

das quais os reclusos contam a sua história, recorrendo às de peças pertencentes a coleções 

de museus de Glasgow. 

Esta experiência compreende também novos métodos de valorização da arte, 

democratizando a sua discussão através de um acesso horizontal. Não é o museu o criador 

de códigos de valor monetário ou simbólico sobre os objetos, sendo os próprios 

intervenientes que, a partir da produção de uma narrativa sobre as suas histórias de vidas, 

o fazem. Esta dialética entre os cidadãos duplamente excluídos – são refugiados e, neste 

momento, encontram-se presos – e o espaço do museu que é, tradicionalmente, um espaço 

das elites, força uma abertura da instituição a novas experiências. A transmissão de 

conhecimento alcançada ganha um valor simbiótico: o museu não se presta apenas ao 

serviço de receber outros públicos; esses outros públicos tornam-se atores e reconfiguram 

as narrativas e práticas da instituição. Sob outra perspetiva, também deve ser notado que 

o projeto aponta para um caminho de democratização cultural, revalorizando a arte a 

partir de outros padrões que não os produzidos pelas elites culturais. Apesar do valor da 

arte ser, hoje, universalmente reconhecimento, isso não significa que o acesso à sua 

fruição esteja universalizado129. 

As iniciativas do Open Museum estão integradas no Social Justice Programme of 

The Gallery of Modern Art. Este é elaborado e produzido por estruturas governamentais 

autárquicas, em diálogo com os museus. No relatório que apresenta um balanço sobre os 

vários projetos ao abrigo deste Programa, uma das visões exploradas relaciona-se 

precisamente com o papel da arte como veículo de reflexão sobre a problemática da 

justiça social: 

“O programa de justiça social, desenhado por Mark O‟Neill, foi pensado 

para distinguir GoMA de outra galerias relativamente à sua abordagem, valores e 

práticas.  O programa foi intencionalmente pensado de maneira a incluir e 

represnetar os valores cívicos da City Council e ao mesmo tempo demonstrar que 
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é possível combinar integridade artística e curacional na apresentação de arte de 

maior qualidade internacional. Foi também intencionado para ser anti 

sensionalista. Emergiu após a infame exibição “Sensation” e teve como objetivo 

apresentar arte não com o intuito de chocar mas como um instrumento de 

comentário político sobre justiça social e direitos humanos.”130. 

 

Em primeiro lugar, e tal como é frisado pelo responsável do Programa, Mark 

O’Neill, o conjunto de iniciativas desenvolvido em Glasgow combina várias respostas 

através e com o auxílio de práticas museológicas. A primeira delas é a prova de que os 

museus não são obrigados a falar do que está morto, imóvel, daquilo que pertence apenas 

ao passado, mas sim, podem introduzir temáticas do presente através de uma visão 

histórica e abordar ambas as dimensões do património – o tangível e o intangível. A 

segunda resposta fornecida pelo Programa é que o museu aparece servindo como local de 

escuta, de partilha de vivências. E o terceiro aspeto é fazer com que as histórias da 

História, ou seja, a vida dos comuns, também passa a ter espaço. Recorrer à Biografia131 

como disciplina científica e social com a construção de narrativas sobre o Outro é um 

modelo alternativo à História oficial. Esta pedagogia pela partilha de histórias obriga a 

uma reinvenção do museu, não apenas porque abre a instituição a outras pessoas, mas 

também porque admite que a própria instituição pode ser constituída por outras pessoas. 

Por outras palavras, é criada abertura para que possam ser os próprios refugiados a 

construir uma coleção, visitável por eles e pelas comunidades que os acolhem, e não o 

seu contrário. O programa para a sua inclusão parte da premissa de que, para que isso 

aconteça, é necessário que uns e outros assimilem a cultura e a História de uns e outros e 

que isso pode ser feito nesse mesmo espaço. 

                                                           
130 Sandell, Richard; Dodd, Jocelyn; Jones, Cery (2010). An Evaluation of Sh(out) – The Social 

Justice Programme of The Gallery of Modern Art, Glasgow 2009-2010. Glasgos; Leicester: 

Reserarch Centre for Museums and Galleries; University os Leicester; Culture & Sport Glasgow, 

p. 14.  
131 Victor, Isabel. (2007). Os Museus Como Espaços de Animação e Debate Social. In Pinheiro, 

Ana; João Pinto, Maria. (2007). Fronteiras da Europa - A Europa no Mundo: Cooperação, 

Desenvolvimento e Migrações em Debate. Lisboa: ACEP. p. 141 



 

62 

Por outro lado, existe, inclusive, o que se pode designar como uma aplicação 

prática do conceito de hermenêutica diatópica. Isso ocorre quando, num espaço de 

discussão sobre Justiça Social e Direitos Humanos, as narrativas aí lançadas não são 

provenientes apenas do lado dos responsáveis pela Galeria de Arte, ou pelo projeto, mas 

há também um debate que confronta pontos de vista oriundos de espaços sociais e 

culturais distantes. 

Um segundo exemplo de desafio aceite, abordando a atual crise humanitária dos 

refugiados é possível encontrar na Alemanha. Mais concretamente em Berlim, alguns 

museus estão a servir de ponte cultural e de espaço de receção para refugiados, criando 

uma espécie de bolsas de saberes, onde os novos conhecimentos e competências 

corporizam, mais uma vez, uma lógica de hermenêutica diatópica.  

O Projeto chama-se Multaka, que significa "ponto de encontro" em árabe. O 

objetivo é produzir novos roteiros culturais de Berlim, contados na língua de origem 

respetiva dos refugiados e apoiados por migrantes já instalados na cidade de Berlim que 

sejam oriundos dos mesmos países/regiões. 

Neste caso, não se trata da criação de uma nova coleção, mas antes da capacidade 

de abertura do museu para assumir uma outra interpretação das suas coleções. A 

instituição museológica aceita deixar-se contagiar por quem chega de fora. Segundo 

relatos noticiados, “muitos refugiados expressaram surpresa com a riqueza de artefactos 

islâmicos nas atrações da capital alemã. Vários também foram transferidos para explicar 

suas próprias experiências em locais históricos na Síria durante este roteiro”132. 

Zoya Masoud, uma arquiteta síria, é uma das guias que integra este projeto. A 

partir da sua experiência, destaca a importância da tolerância que o projeto contém e 

desenvolve, mas, mais do que isso, assinala o regresso da esperança que ele proporciona 

a estas populações, que fugiram do seu país em ruínas: 

                                                           
132 Eckardt, Andy (2015, dezembro 19). German Museums Are Helping to Battle Refugees' 

Culture Shock. News. Consultado em 20 de julho de 2017. Disponível em: 

https://www.nbcnews.com/storyline/europes-border-crisis/german-museums-are-helping-battle-

refugees-culture-shock-n482396 

https://www.nbcnews.com/storyline/europes-border-crisis/german-museums-are-helping-battle-refugees-culture-shock-n482396
https://www.nbcnews.com/storyline/europes-border-crisis/german-museums-are-helping-battle-refugees-culture-shock-n482396
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"Quando os refugiados sírios visitam o museu histórico alemão vêm o 

quanto este país foi destruído após a II Guerra Mundial e agora, esperam o mesmo 

para o seu próprio país"133. 

 

Este projeto de integração da cidade de Berlim, que conta com fundos públicos e 

privados oriundos de museus, autarquias e fundações, oferece um equilíbrio capaz de 

conjugar a importância de conhecer a História do país que acolhe os refugiados, neste 

caso, a Alemanha, e, por outro lado, a possibilidade de que isso possa ser feito pelos 

próprios, com espírito crítico e com referências à sua própria cultura. Num país que 

acolheu, já, mais de um milhão de refugiados, o impacto social deste tipo de experiências 

é significativo134. 

Estes dois exemplos singelamente aqui apresentados são, contudo, a exceção à 

regra e constituem-se, só por si, como marginalidades no mundo dos museus e das 

políticas culturais. Precisamente porque se constituem como margens, são portadores de 

uma força transformadora contagiante. Como contagiar o resto? Esse contágio poderá 

resultar, igualmente, nalgum tipo de transformação ao nível do poder político e das 

estruturas do Estado? 

Partindo do princípio de que os museus se mantêm simbolicamente privados, 

mesmo que o seu estatuto seja de serviço público, é preciso desmontar este paradoxo. 

Abrir as suas portas àqueles que continuam a ser excluídos do seu usufruto combate essa 

distinção social, produtora de separação entre «os de dentro» e os «de fora»; entre o 

espaço público e o privado”135. 

                                                           
133 Ibidem. 
134 Donadio, Rachel (2016, fevereiro 28). Berlin’s Museum Tours in Arabic Forge a Bridge to 

Refugees. New York Times. Consultado em 21 de agosto 2018. Disponível em:  
135 Lima de Faria, Margarida. (2003). A Função Social dos Museus. In Domingo, Álvaro; Silva, 

Isabel; Teixeira Lopes, João; Semedo, Alice. (2003). A Cultura em Ação: Impactos Sociais e 

Território. Lisboa: Afrontamento. p. 29. 
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 “O museu é um espaço de conservação de objetos, que as elites culturais 

legitimaram como representativos de uma certa ordem, ou de um certo «regime 

de verdade» na concepção foucaultiana dos processos que envolveram a 

construção dos estados modernos”136. 

 

É importante não desconsiderar esta linha de reflexão crítica. Mbmebe parte de 

uma análise sociológica aos “escravos do mundo”. A partir dessa premissa consegue-se 

estender a narrativa até uma visão mais ampla dos “excluídos” da sociedade e, em 

particular, dos excluídos que procuram novos territórios para viver – os refugiados. Para 

este autor, os escravos do novo mundo servem de alicerces essenciais a um processo de 

acumulação à escala mundial137. Pelo facto de serem utilizados como instrumento desse 

processo, “não é desejável que esta figura – simultaneamente esterco e lama da história – 

entre no museu. Além disso, não há nenhum museu que o possa acolher”138. As palavras 

de Achille Mbembe podem parecer radicais, mas elas devem ser reconhecidas como 

ajustadas tendo em mente o reduzido interesse pelo tema da parte dos museus europeus. 

Justamente por isso, é que as tentativas de contar a história de outras migrações (do 

comércio de escravos, por exemplo) prima sempre por um discurso com visão dos 

vencedores, e não dos vencidos. Ou seja, a história narrada não é a histórias sobre a vida 

desses excluídos, mas sim sobre os feitos dos “Descobrimentos”, no caso português; ou 

na História das Relações Diplomáticas e Comerciais entre as potências.  

Sobre este aspeto, a sociedade portuguesa deparou-se, recentemente, com uma 

discussão sobre o projeto do que se pretendia fosse um novo Museu das Descobertas. O 

                                                           
136 Focault, 1980, cit. HOOPER-GREENHILL, 1992. In Lima de Faria, Margarida. (2003). A 

Função Social dos Museus. In Domingo, Álvaro; Silva, Isabel; Teixeira Lopes, João; Semedo, 

Alice. (2003). A Cultura em Ação: Impactos Sociais e Território. Lisboa: Afrontamento. p. 29. 
137 Mbembe, Achille. (2017). Políticas da Inimizade. Lisboa: Antígona. ISBN: 9789726082897. 

p. 225. 
138 Ibidem. p. 225. 
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título de uma notícia no Jornal Expresso139: “A controvérsia sobre um museu que ainda 

não existe – Descobertas ou Expansão?” é sintomática do ponto de situação. A resposta 

à pergunta colocada pelo jornal tem de ser: nem Descobertas nem Expansão. Precisamos 

de descolonizar o museu e, para isso, é necessário conseguir lidar com a ideia de que 

Portugal não se expandiu; esses outros territórios já existiam, já viviam lá populações, 

com a sua cultura, como a sua história. Seja numa perspetiva quase mitológica da ideia 

de Descobertas (como se de uma questão sagrada, do desconhecido, se tratasse), seja 

numa perspetiva mais história da ideia de Expansão, as duas fecham portas ao Outro. 

 Neste caso da representação dos intervenientes nesse processo de contacto 

forçado, os escravos, mesmo quando representados, são sempre um apêndice, um mero 

instrumento que completa a narrativa de quem os colonizou. Além disso, no contexto 

museológico atual parece ser legítimo supor que o escravo voltaria a entrar novamente no 

museu com idêntica abordagem, mesmo não representando uma nova narrativa sobre o 

seu papel. 

Este sentimento de culpa dos museus, ainda que poucas vezes tornado público, é 

um sintoma claro da necessidade de mudança140. O conceito de Antimuseu desenvolvido 

por A. Mbembe toca precisamente na ideia de que novos espaços são precisos; novos 

espaços museológicos que contradigam a prática ainda atualmente fechada de muitos 

museus. O Antimuseu seria o seu inverso:  

 

“Não é de todo uma instituição mas a figura de um lugar-outro, o da 

hospitalidade radical. Local de refúgio, o antimuseu é também concebido como 

lugar de descanso e de asilo, sem condições, para todo o refugo da humanidade e 

                                                           
139 Margato, Cristina (2018, abril 12). A controvérsia sobre um Museu que ainda não existe: 

Descobertas ou Expansão? Expresso. Consultado a 30 de agosto de 2018. Disponível em:  

https://expresso.sapo.pt/cultura/2018-04-12-A-controversia-sobre-um-Museu-que-ainda-nao-

existe.-Descobertas-ou-Expansao- 
140 Canelas, Lucinda (2014, outubro 20). Os museus também têm sentimentos de culpa. Público. 

Consultado em 2 de agosto de 2018. Disponível em: 

 https://www.publico.pt/2014/10/20/culturaipsilon/noticia/os-museus-tambem-tem-sentimentos-

de-culpa-1673458?page=-1 

https://expresso.sapo.pt/cultura/2018-04-12-A-controversia-sobre-um-Museu-que-ainda-nao-existe.-Descobertas-ou-Expansao-
https://expresso.sapo.pt/cultura/2018-04-12-A-controversia-sobre-um-Museu-que-ainda-nao-existe.-Descobertas-ou-Expansao-
https://www.publico.pt/2014/10/20/culturaipsilon/noticia/os-museus-tambem-tem-sentimentos-de-culpa-1673458?page=-1
https://www.publico.pt/2014/10/20/culturaipsilon/noticia/os-museus-tambem-tem-sentimentos-de-culpa-1673458?page=-1
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para os “condenados da Terra”, aqueles que testemunham o sistema sacrificial que 

tem sido a história da nossa modernidade – história que o conceito de arquivo 

dificilmente abarca”141. 

 

Esta conceito de Antimuseu de A. Mbembe, compartilha de uma visão social e 

política que Umberto Eco desenvolveu numa das suas obras: “Como Reconhecer o 

Fascismo”142. Nesse texto, o historiador italiano traça as características fundamentais de 

um tipo de fascismo, o Fascismo-eterno143, aquele que resiste dentro dos próprios regimes 

das democracias liberais, imune à Modernidade. Essa forma de fascismo é, acima de tudo, 

um culto ao tradicionalismo que impede a entrada de qualquer coisa que lhe seja estranha. 

Segundo Umberto Eco, em suma, o Ur-Fascismo explica-se através de três medos 

– o medo à Diferença, o medo à Tolerância, o medo à Democracia. Todos estes medos 

aparecem como características do atual estado da Europa, não sendo, portanto, de 

estranhar que os museus, como reprodutores sociais, repercutam, numa visão elitista, 

desprezo pelo Outro. Trata-se da reprodução de um populismo qualitativo, ou seja, os 

cidadãos não têm direitos, e ao mesmo tempo, o povo precisa de ser defendido. Todos os 

atores sociais – refugiados, por exemplo – que estejam fora dessa bolsa chamada “povo” 

são, automaticamente, excluídos e vistos como uma ameaça. 

Em suma, a ideia de Antimuseu procura ser uma resposta sistémica. Não apresenta 

somente novas experiências como alternativas possíveis, mas obriga o museu como 

instituição e reinventar-se. O conceito pode funcionar como um impulsionador de uma 

reflexão radical para a instituição museológica, transferindo o pretenso choque 

civilizacional (Nós e o Outro) para o choque real existente entre o papel do Museu e a 

urgência de uma transformação política que ele ainda não oferece: 

 

                                                           
141 Mbembe, Achille. (2017). Políticas da Inimizade. Lisboa: Antígona, p. 228. 
142 Eco, Umberto (2017). Como Reconhecer o Fascismo: Da Diferença Entre Migrações e 

Emigrações. Lisboa: Relógio d’Água. ISBN: 9789896417550. p. 22. 
143 Ibidem. p. 22. 
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“Se as instituições de arte caírem nas mãos de populistas, os seus padroes 

de qualidade diminuirão. Algumas pessoas de esquerda argumentam que a 

“cultura das massas” suprime o pensamento crítico e por isso ameaça a 

possibilidade de alteração social e política. Por isso, o desejo de elimiar o elitismo 

cultural pode estimular oposição nos dois espetros políticos opostos”144. 

 

 Estas constatações podem e devem tornar-se as premissas para a elaboração de 

um museu de tipo novo. 

 

 

                                                           
144 Fleming, David. (2002). Positioning the museum for social inclusion. In Sandell, Richard 

(edit.). (2002). Museums, Society, Inequality. New York: Routledge, p. 219. 
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Conclusão 

A crise humanitária dos refugiados, consequência do atual conflito armado vivido 

em alguns Estados africanos e do Médio Oriente é o último componente de um momento 

de crise social profunda, onde milhares de pessoas procuram na Europa uma fuga à morte, 

uma vida melhor, mas, ao mesmo tempo, também sabem que é a política dos governos 

desse continente a principal impulsionadora das guerras vividas nos seus territórios. 

O Terceiro Mundo está a bater às portas da Europa, e entra mesmo quando a 

Europa não está de acordo145. A globalização e o atual estado do capitalismo são, 

essencialmente, precários e geradores de precariedade. As atuais políticas da União 

Europeia são disso exemplo. O conceito de cidadania sofre com essa precariedade e os 

movimentos de refugiados estão encurralados entre uma moral universalista legitimadora 

da União Europeia e as novas tensões sociais protagonizadas por novos velhos 

movimentos ultraconservadores nacionalistas146. 

 Neste contexto, os exércitos e as políticas para a Defesa voltaram a redimensionar-

se, não só do ponto de vista orçamental, mas do ponto de vista social e cultural. Segundo 

o Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas, entre 2011 e 2016 foram 

apresentados cerca de 1 151 865 pedidos de asilo, o que representa apenas 10% dos sírios 

que saíram do seu país. Os números avançados pelas Nações Unidas e pelo Syrian Center 

for Policy Research no que toca a número de mortes, ainda que divirjam, apontam para 

um número entre os 250 mil e os 470 mil sírios147. Daí, seria lógico que se partisse para 

a análise de um problema social e de cariz humanitário, e não para uma necessidade de 

intervenção bélica nestes territórios. As soluções de âmbito militar e através das forças 

armadas terá sempre como consequência a subida da escalada da violência e a 

instabilidade política, aliás, como aconteceu na primeira metade do século XX na própria 

                                                           
145 Eco, Umberto (2017). Como Reconhecer o Fascismo: Da Diferença Entre Migrações e 

Emigrações. Lisboa: Relógio d’Água, p. 27. 
146 Cano Abadía, Mónica (2016). Refugees and Global Justice: na intersectional approach on the 

nulnerability of citizenship. Exodus, Volume 13, p. 591-599. Consultado em 10 de agosto de 

2018. Disponível em: http://revistas.ua.pt/index.php/formabreve/article/view/10654/8854 
147 Podraza, Andrjzej (2015). Geopolitical and Strategic Causes and Implications of the Syrian 

Civil War and The Refugee Crisis. In Carriço, Alexandre (2018). Europe and Refugees: Revista 

Nação e Defesa n.º 149. p. 81. 

http://revistas.ua.pt/index.php/formabreve/article/view/10654/8854
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Europa148. Devia, então, parecer lógico que o clima de ameaça deve ser substituído por 

mais espaços de inclusão. Mas como aponta P. Bourdieu, numa entrevista com Roger 

Chartier, as instituições que detêm o “monopólio da violência legítima, ao mesmo tempo 

física e simbólica, detêm um poder muito grande, e que pode ser muito perigoso, sobre 

todos os campos”149. 

A. Mbembe, ainda a propósito da construção da política do medo, conclui 

afirmando que o “Estado securitário alimenta-se de um estado de insegurança que ele 

próprio fomenta e para o qual pretende ser a resposta. Se o Estado securitário é uma 

estrutura, o Estado de insegurança é uma paixão, ou ainda, um afeto, uma condição e, até, 

uma força de desejo”150. 

A atual crise dos refugiados é produto dessa solução de componente bélica e 

económica – uma crise do capitalismo que procura nas armas uma saída. Para os 

refugiados, a inevitabilidade de fugir do seu país, tal como acontece nos territórios 

bombardeados no norte de África e Médio Oriente, advém desses dois fatores. Por um 

lado, traduz uma tentativa de fuga às políticas neoliberais das últimas décadas, as quais 

destruíram aquelas economias, e, por outro lado, é uma revolta-desespero contra a 

ocupação militar151. 

 Esta transferência em massa de população de um continente para o outro, ainda 

que se traduza numa consequência da guerra, tem-se tornado, ao mesmo tempo, um 

desafio às políticas de livre circulação, da Solidariedade e respeito pelos Direitos 

Humanos de que a União Europeia diz ser fiel defensora.  

Porém, os exemplos que nos chegam de alguns Estados-Membro da União 

Europeia contrastam com esses princípios fundadores. As políticas xenófobas e 

atentatórias dos Direitos Humanos – por exemplo, construir muros para impedir a entrada 

de refugiados em território nacional, ou não garantir qualquer tipo de apoio de saúde ou 

                                                           
148 Silva Paulo, Jorge (2018). Porque Não Devem os Militares Ser Polícias, em Democracia. In 

Europe and Refugees: Revista Nação e Defesa n.º 149. p. 181. 
149 Bourdieu, Pierre (2016). O Poder Simbólico. Lisboa: Edições 70. p. 338. 
150 Mbembe, Achille. (2017). Políticas da Inimizade. Lisboa: Antígona, p. 89. 
151 Chomsky, Noam (2015). Mudar o Mundo. Lisboa: Bertrand Editoria Lisboa, p. 52. 
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alimentar – não têm encontrado nas Instituições da UE uma resposta e repúdio eficazes, 

permitindo a ascensão de soluções políticas desse género. 

Uma das soluções que pode ser apontada é um aprofundamento do diálogo entre 

os vários instrumentos jurídicos internacionais – a CDFUE, a CDH e a CSE – para 

“reforçar a legitimidade da União, demonstrando que os objetivos de política social são 

nucleares no processo de integração europeia”152. Contudo, essa solução apontada carece 

de uma análise política mais profunda. Terá a União Europeia e os seus líderes políticos 

vontade para o efeito?  

O problema é que, ao mesmo tempo que a União Europeia não utiliza os meios à 

disposição para sancionar quem desrespeita os Direitos Humanos, mantém os seus planos 

de austeridade que agravam a pobreza e o desemprego em alguns dos seus Estados-

Membro, como referido acima em relação ao caso grego.  

  A saída democrática que pode contrapor-se a esta política é apostar em mais 

discussão, mais conhecimento e serviços públicos que abram fronteiras à Tolerância e à 

Interculturalidade. Indiscutivelmente, o museu pode participar desta nova etapa, não 

sendo inevitável que permaneça no papel ainda habitual.  

“O museu nem sempre foi um lugar de acolhimento incondicional às 

muitas faces da humanidade enquanto una. Muito pelo contrário, tem sido, desde 

a Idade Moderna, um poderoso dispositivo de segregação. A exposição das 

humanidades submissas ou humilhadas sempre obedeceu a alguma regras básicas 

de lesão e violação”153. 

O processo de construir um museu que cure ao invés de lesionar, que proteja ao 

contrário de violar, pode iniciar-se pela utilização dos seus serviços educativos como 

instrumentos de consciência crítica. A combinação entre educação e democracia é 

poderosa. Se esses dois componentes estiverem presentes e forem fortes, o mundo tornar-

se-á um lugar mais pacífico. Onde há democracia, e a educação permite que ela exista, os 

Estados ou as comunidades têm menos tendência para um comportamento agressivo – 

desde que estejam a interagir com outras democracias educadas. As democracias 

                                                           
152 Ibidem, p. 185. 
153 Mbembe, Achille. (2017). Políticas da Inimizade. Lisboa: Antígona, p. 226. 
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educadas não declaram guerra umas às outras154. Uma Educação Intercultural, virada para 

a transformação social encontra, assim, no Museu, todas as peças de que necessita. Estes 

espaços que consigam quebrar fronteiras são essenciais como meios para travar o fardo 

dos novos muros: 

“Se a cultura-mundo não suprime as soberanias nacionais, também não 

elimina as idiossincrasias culturais. Este planeta unificado pelos mercados é 

também aquele em que se assiste à multiplicação dos micronacionalismos 

secessionistas e, em âmbito mais lato, à proliferação espetacular dos Estados”155. 

 

Os refugiados, esse tal Outro, precisa de invadir o museu. Essa entrada é o grande 

desafio para que se consiga voltar a democratizar o acesso e a compreensão da arte. É 

assim que o museu pode ser motor de inclusão, produzindo diferentes leituras sociais, 

permitindo aceder a contributos de espaços diferentes e, acima de tudo, facilitando a 

comunicação com o que pode, sem isso, parecer Estranho, o Outro tornado inimigo. Um 

museu para combater o Ur-Fascismo precisa de se constituir não apenas para os 

refugiados, mas com os refugiados e pelos refugiados.  

A viabilidade do aparecimento de um museu de tipo novo não encontra, nem na 

Constituição da República Portuguesa nem na legislação do quadro europeu, entraves. 

Pelo contrário, a aplicação prática dos princípios consagrados tanto na CRP como na 

CDFUE são aliados políticos para este combate. Os outros aliados só podem ser os 

profissionais e os públicos do museu. Porque o museu também precisa de contribuir para 

que qualquer Outro deixe de incomodar. 

“O Outro está muito bem, mas só na medida em que a sua presença não 

seja intrusiva, na medida em que esse Outro não seja realmente outro”156. 

 

A abertura dos museus ao desafio da inclusão social dos refugiados que chegam à 

Europa no século XXI representa, em si, um exercício de reinvenção do papel social desta 

                                                           
154 Educação: Crítica do Contemporâneo, 2007 Fundação Serralves Porto Tom Schuller, Os 

Benefícios Sociais de Aprender, p.105. 
155 Chomsky, Noam (2015). Mudar o Mundo. Lisboa: Bertrand Editoria Lisboa, p. 52. 
156 Zizek, Slavoj. (2008). Violência: Seis Notas à Margem. Lisboa: Relógio d’Água, p. 44. 
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instituição enquanto agente social transformador. Esse empreendimento necessita  

enquadrar os Direitos Humanos na diversidade de prismas que a sua aplicação 

compreende. Dito de outro modo, precisa de ser capaz de concretizar uma hermenêutica 

diatópica. Só assim se pode constituir como um ingrediente inquestionável de um 

combate político mais profundo, que resista ao Ur-Fascismo com armas pacíficas – a 

educação e a democratização cultural. 
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