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Resumo 
 

De apanágio de elites a espaço público, democrático e acessível, o museu percorreu um longo 

caminho, reforçando a sua vocação e afirmando a sua missão. É hoje um espaço de ideias, de 

múltiplas interpretações e diversificados discursos. Cresceu como um objecto de desejo. Mas 

poderá o museu ser para todos um objecto de desejo? 

O museu conhece os seus públicos, actuais e potenciais? Identifica as suas necessidades e 

expectativas? Qual a relevância do museu e qual a pertinência da sua actuação para os 

públicos? Será o museu verdadeiramente inclusivo e acessível, abolindo as barreiras que 

produzem efeitos exclusivos nas comunidades? Qual a razão de se detectarem ausências 

sistemáticas nos públicos dos museus, remetendo repetidamente para uma periferia franjas 

específicas da população (numa cumulatividade de exclusão social e cultural)?  

A investigação que desenvolvemos pretendeu abordar a questão do museu como espaço de 

acessibilidade e como desafio de comunicação, desafio esse a estudar em função de públicos 

que denominamos de periféricos. O trabalho, estruturado ao nível da recepção, pressupõe, 

pois, na sua génese, uma dimensão antropológica: a relação com o outro, a troca, a partilha. 

Alicerçou-se em estudos de caso, tendo como palco o Porto e como espaço privilegiado de 

análise o Museu do Carro Eléctrico, ao nível da oferta. Do outro lado, enquanto públicos 

periféricos aos museus, a aproximação foi feita a cinco grupos: imigrantes do leste da Europa; 

grupo de mulheres e de jovens de entre populações em situações de maior vulnerabilidade 

sócio-económica; grupo de terceira idade; e grupo portador de deficiência visual. As estratégias 

metodológicas que adoptamos na sua prossecução privilegiaram a observação directa (por 

vezes participante) e a entrevista semi-directiva a profissionais de museus e a grupos de 

públicos, submetidas a análise de conteúdo. 

Os museus aprenderam a comunicar mais e melhor (através do design, dos meios multimédia, 

dos audiovisuais, das novas tecnologias, de práticas várias de mediação…). Mas são ainda 

inúmeros os desafios que se colocam à sua capacidade de mediação e ao repensar de uma 

nova profissionalidade. O trabalho com a comunidade e o seu melhor conhecimento é central 

para a actividade do museu. O que é preciso é torná-lo melhor, mais flexível, mais imaginativo, 

multisensorial. Isto é, mais efectivo, eficiente e eficaz.  

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Museu – acessibilidade – comunicação – mediação – públicos – recepção - periferia – públicos 

periféricos – democratização 
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Abstract 
 

The museum, once the privilege of the elite and now a public, democratic and accessible space, 

has come a long way, reinforcing its vocation and affirming its mission. It is today a space of 

ideas, of multiple interpretations and diverse discourses. It has grown as an object of desire. But 

how can a museum become an object of desire for all? 

Does the museum know its current and potential public? Can it identify its needs and 

expectations? What is the relevance of the museum, and what bearing do its actions have on 

the public? Is the museum truly inclusive and accessible, able to bring down the barriers that 

serve to keep out certain communities? What reasons can explain the systematic absence of 

certain publics at the museum, repeatedly pushing certain members of the population to the 

sidelines in a cumulative social and cultural exclusion? 

Our research has attempted to address the question of the museum as a space of accessibility 

and in terms of the challenge of communication, focusing on publics that we have denoted as 

peripheral. The present work, structured at the reception level, has, from its conception, 

assumed an anthropological dimension: the notion of relationship with the other, of exchange, of 

sharing.  

It is based on case studies and has selected the city of Oporto and the Electric Tramcar 

Museum (Museu do Carro Eléctrico) as our object. In terms of groups deemed peripheral 

publics at the museum, the study looked at five communities: immigrants from Eastern Europe, 

women and youth from populations seen as being socio-economically vulnerable, senior 

citizens, and the visually handicapped. The strategies in methodology that we adopted allowed 

for the direct observation (and sometimes participation) of these identified publics, with semi-

directed interviews of the groups and museum staff, which was then submitted for content 

analysis.  

Museums have learned to communicate both more and better through design, multi-media, 

audio-visuals, new technology, and various practices in mediation. However, there are still 

many challenges in terms of their capacity for mediation and the rethinking of this new 

professionality. Working with a community within its deepest level of awareness is central for 

museum activity to flourish. What is needed is to make the museum better, more flexible, more 

imaginative and multi-sensory, thus becoming more effective, efficient and resourceful. 

 

 

KEY WORDS: 

Museum – accessibility – communication – mediation – public – publics – reception – periphery 

– peripheral publics – democratization  
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Resume 
 

En passant de l’apanage des élites à un espace public, démocratique et accessible, le musée a 

parcouru un long chemin, en renforçant sa vocation et en affirmant sa mission. Il est de nos 

jours un espace d’idées, de multiples interprétations et de discours diversifiés. Il a grandi 

comme un objet de désir. Cependant, est-ce que le musée peut être un objet de désir pour 

tous ? 

Le musée connait-il ses publics, actuels et potentiels? Est-ce qu’il identifie ses besoins et ses 

attentes ? Quelle est l’importance du musée et quelle est la pertinence de son action pour les 

publics ? Est-ce que le musée est véritablement inclusif et accessible, en abolissant les 

barrières qui ont des effets exclusifs sur les communautés ? Quelle est la raison pour laquelle 

on détecte des absences systématiques dans les publics des musées, en renvoyant 

fréquemment à une périphérie - franges spécifiques de la population (dans une « cumulativité » 

d’exclusion sociale et culturelle) ? 

La recherche que nous avons développée recherche à aborder la question du musée en tant 

qu’espace d’accessibilité et en tant que défi de communication ; un défi à étudier en fonction 

des publics que nous désignons par périphériques. Ce travail, structuré au niveau de la 

réception, présuppose, par conséquent, dans sa genèse, une dimension anthropologique : la 

relation avec l’autre, l’échange, le partage. 

Il s’est basé sur des études de cas, en ayant pour scène la ville de Porto et comme espace 

privilégié d’analyse le Museu do Carro Eléctrico (Musée du Tramway), au niveau de l’offre. De 

l’autre côté, en tant que publics périphériques aux musées, l’approche a été faite à cinq 

groupes : des immigrants de l’Europe de l’Est ; un groupe de femmes et de jeunes parmi des 

populations en situation de plus grande vulnérabilité socio-économique ; un groupe du troisième 

âge ; et un groupe porteur d’un handicap visuel. Les stratégies méthodologiques que nous 

avons adoptées pour sa poursuite ont privilégié l’observation directe (parfois participante) et 

l’entretien semi-directif avec des professionnels des musées et avec des groupes de publics, 

tout en étant soumises à l’analyse du contenu. 

Les musées ont appris à communiquer davantage et mieux (par le biais du design, des moyens 

multimédias, des audiovisuels, des nouvelles technologies, des diverses pratiques de 

médiation…). Cependant, les défis lancés à sa capacité de médiation et à la reconsidération 

d’une nouvelle professionnalité sont toujours nombreux. Le travail avec la communauté et sa 

meilleure connaissance est fondamental pour l’activité du musée. Il faut le rendre meilleur, plus 

flexible, plus imaginatif, multi-sensoriel, c’est-à-dire, plus effectif, efficient et efficace. 

 

MOTS-CLES: 

Musée – accessibilité – communication – médiation – publics – réception – périphérie – publics 

périphériques - démocratisation 
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Introdução 

Uma interrogação e suas razões de ser 

 
 
“A sociedade existe sob duas formas inseparáveis: de um lado as instituições que podem revestir a forma 

de coisas físicas, monumentos, livros, instrumentos, etc.; do outro, as disposições adquiridas, as maneiras 

duradouras de ser ou de fazer, que encarnam nos corpos (...). O corpo socializado (o que se chama 

indivíduo ou pessoa) não se opõe à sociedade: é uma das suas formas de existência”. 

 

Pierre Bourdieu 1 

 
I. 
Do termo “museu” sabemos derivar do grego “mouseion” ou musa, sendo aquele o templo 

destas. Um espaço de adoração e inspiração, portanto. Mas este museu, nas diversas 

acepções, formatos e vontades que assumiu ao longo dos séculos, nunca se cingiu apenas a 

um conceito de inspiração, uma casa de adoração. De apanágio de elites a espaço público e 

acessível, o museu percorreu um longo caminho, sublinhando a sua consistência, coerência, 

razão de ser, reforçando a sua vocação, afirmando a sua missão. É hoje um espaço de 

múltiplas interpretações, diferentes sentimentos, diversificados discursos, vozes plurais. E nem 

mesmo o seu espaço físico se mantém, agora que este conceito de espaço integra 

rotineiramente o ciberespaço, em que nos movemos virtualmente pelo planeta a velocidades 

impensáveis há pouco mais de uma dezena de anos atrás!  

 

Para poucos, alguns, muitos ou para todos, o museu é, foi e continuará a ser um espaço 

privilegiado de comunicação. O templo das musas, um espaço de adoração e inspiração, 

portanto. Cresceu como um objecto de desejo. Continuará a sê-lo? Poderá o museu ser para 

todos um objecto de desejo? 

 

 

II. 

Os museus têm estado associados ao acesso privilegiado ao conhecimento, espaços quase 

sacralizados, social e culturalmente exclusivos, expondo objectos que se caracterizam pela sua 

aura (Walter Benjamin, 1973 cit in Witcomb, 2003), a que a produção em série da sociedade 

industrial veio dar o primeiro golpe fatal, e as novas tecnologias da era da globalização 

deitaram por terra. Vivemos hoje numa sociedade caracterizada pelo afastamento da tradição 

como comportamento estabelecido enquanto força de estrutura moral, assumida agora como 

uma relação bilateral entre passado e presente (Giddens, 2000). Neste contexto, “recordar já 

não consiste na habilidade para redescobrir o passado” lembra-nos Haan, “tornou-se muito 

                                                 
1 Cit in Silva & Pinto, 2001. 
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mais um exercício para a sua salvaguarda” (2001: 17). O museu armazena uma série de 

mensagens e signos, constituindo-se neste aspecto como estruturas semióticas (Hooper-

Greenhill, 1994; Hernandéz, 1998), afirmando-o como uma realidade comunicativa.  

 

Se o objecto material constituiu o fundamento de criação do museu, os museus afastam-se 

agora dessa materialidade, incluindo também não-objectos e espaços virtuais, com recurso às 

tecnologias audiovisuais e interactivas. Deixam de ser o mausoléu de Theodor Adorno (1967), 

onde se concentram os objectos mortos, separados das forças-vivas que lhes atribuíram 

significados, preservados mais pelo respeito pelo passado do que pelas necessidades do 

presente (cit in Witcomb, 2003). As novas tecnologias vêm, assim, pôr em causa as noções de 

materialidade e, consequentemente, da sua associação a centros de poder (em que a 

produção cultural mais complexa correspondia a sociedades mais avançadas; em que as 

novas significações dos objectos iam para lá da sua função, associados a quem os adquire e 

possui; em que o museu se movia enquanto espaço de relações de poder e de domínio...). O 

museu articula-se com outros locais de representação cultural, abre-se a novas formas de 

relações culturais e sociais, recria-se em contextos virtuais. Mas continua a ser a sua 

materialidade, autenticidade e presença que o distingue do mundo da simulação, o que tem de 

especial e de diferente que lhe confere valor (Weil, 1990). É a sua existência no tempo que cria 

a sua própria aura. 

 

Os museus vivem hoje o que alguns autores designam como uma crise de identidade, 

decorrente da sua transformação em espaço público, competindo com outras atracções dessa 

economia turística que privilegia a experiência, a imediatez e aquilo a que a indústria chama de 

aventura (Kirschenblatt-Gimblett cit in Witcomb, 2003: 13). O novo papel dos museus na 

sociedade aponta para a relação entre museus e turismo, os media e os novos contextos 

socio-políticos, invocando alternadamente “um sentido de crise ou de oportunidade 

fundamentalmente à volta da ideia de que os museus mudaram” (Fortuna, 2000). O museu terá 

o seu papel revalorizado por uma mais estreita consonância com o universo sócio-cultural e 

político contemporâneo “onde pontuam o parcelar, a transitoriedade e a ambivalência.” (idem). 

 

A acessibilidade assume-se como crescentemente importante para os museus, cada vez mais 

preocupados em desenvolver meios para provar a sua relevância. Esta exigência de maior 

acessibilidade no museu e de maior equidade na representação serão, para alguns autores, 

produto da tensão entre a retórica que sustenta a ideia de museu público e a sua efectiva 

prática de representação, assente em relações de poder (Bennett, 1995). A nova museologia 

vem encorajar diferentes direcções para estas relações – nomeadamente a relação museu-

comunidade, em que o profissional do museu será não uma figura de autoridade mas um 

facilitador (cfr. Vergo, entre outros). O museu assume definitivamente uma missão social. 
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A missão social dos museus e a relevância da sua participação no desenvolvimento das 

sociedades constituem hoje, com efeito, factores incontornáveis para justificar plenamente a 

existência desta instituição e a sua vocação pública. Referimo-nos a um desenvolvimento 

integrado promovendo a coesão social, procurando com a formação do cidadão contribuir para 

a sua mais efectiva e eficaz participação social, cultural, económica, política, cívica - para uma 

prática plena da sua cidadania. Recordando que a cidadania é fundamentalmente uma questão 

de participação (cfr. Turner cit in Pais, 2001: 414). 

 

Um museu, conforme a Lei Quadro dos Museus Portugueses, é 

 

“(…) uma instituição de carácter permanente, com ou sem personalidade jurídica, sem fins 

lucrativos, dotada de uma estrutura organizacional que lhe permite: 

a) garantir um destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá-los através da 

investigação, incorporação, inventário, documentação, conservação, interpretação, exposição e 

divulgação, com objectivos científicos, educativos e lúdicos; 

b) facultar acesso regular ao público e fomentar a democratização da cultura, a promoção da 

pessoa e o desenvolvimento da sociedade.” (In artº3 capítulo I, Lei nº 47/2004 de 19 de Agosto que 

Aprova a Lei Quadro dos Museus Portugueses”) 

 

Afirma-se a questão pública como transversal a toda a actuação do museu. Por um lado cabe-

lhe desenvolver um conjunto de acções de valorização de uma colecção (da investigação à sua 

interpretação) tendo como objectivo a sua exposição (= mostrar aos públicos) e divulgação (= 

promoção junto dos públicos). Por outro lado, o próprio carácter permanente do museu e os 

seus fins não lucrativos vêm reforçar uma vertente de serviço público. Mas é o seu papel no 

sentido da democratização da cultura (entendida no seu sentido de acessibilidade e não na 

questão da representatividade) facultando o acesso público regular, visando a promoção da 

pessoa e o desenvolvimento da sociedade que nos merecerá particular atenção para o nosso 

trabalho. Esta preocupação decorre da própria definição de museu do ICOM (International 

Council of Museums) aprovada em 2001 que aponta o museu como uma instituição ao serviço 

da sociedade e do seu desenvolvimento. A definição de museus de 1998 da Museums 

Association coloca mesmo em primeiro plano a questão pública, afirmando que os museus 

permitem às pessoas explorar as colecções para se inspirarem, aprenderem e para se 

divertirem (cit in Vlachou, 2002).  

 

Existem museus porque existem pessoas. Não há museus sem pessoas. A esse propósito é 

significativamente sintética a frase de Talboys (1996: 18): 

 

“Qualquer lugar onde se encontrem vestígios materiais que nos aproximem da compreensão 

do efeito da presença humana no planeta é de algum modo um museu. E onde esses 

vestígios estão, estão também as pessoas, a fazer exactamente isso – a tentar compreender 

melhor, a si e ao mundo (...)”.  
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O percurso do museu passa, pois, pela afirmação da sua acessibilidade, condição sine qua non 

para o cumprimento da missão que lhe é conferida. É o impacto público da sua actividade que 

justifica a sua qualificação profissional e que promove e legitima o seu investimento. Os 

públicos assumem-se então como os principais beneficiários do museu.  

 

Este constitui precisamente o cerne da nossa questão. Se tudo é social como afirma Bourdieu 

(1982), em que “o corpo está no mundo social, mas o mundo social está no corpo” movemo-

nos, no campo que nos ocupa, na relação museu-públicos-museu. Para além de provar a sua 

relevância, os museus devem também comprovar a sua pertinência (que determina quais os 

elementos de um dado fenómeno que têm significado), conceito que pode ser usado para 

ajudar às relações com as audiências (Hooper-Greenhill, 1994: 24). 

 

Muitas vezes nos perguntamos se na nossa prática diária, enquanto profissionais da 

museologia, fomentamos efectivamente a democratização dos museus. Qual a relevância do 

museu e qual a pertinência das suas exposições e demais actividades para os públicos? Mais 

ainda: a nossa actuação, postura e atitude vão no sentido de um museu inclusivo, de uma 

verdadeira abolição das barreiras (antes de mais psicológicas e culturais) produzindo efeitos 

exclusivos nas comunidades? Por que razão continua a grande parcela da população 

dissociada do museu? Qual a razão de se detectarem ausências sistemáticas nos públicos dos 

museus remetendo repetidamente para uma periferia franjas específicas da população 

(associadas também a situações periféricas no panorama sócio-económico)?  

 

Será fundamental, como base de estudo, a análise do tecido social em que sedimentamos a 

nossa investigação, bem como a análise das relações que nele se desenvolvem: 

 

“(...) a descrição científica da relação que os mais desfavorecidos culturalmente mantêm 

com a cultura erudita, tem todas as possibilidades de ser compreendida quer como uma 

maneira dissimulada de condenar o povo à ignorância, quer, pelo contrário, como uma 

maneira dissimulada de reabilitar ou de celebrar a incultura e de demolir os valores de 

cultura.” (Bourdieu, 1982: 18) 

 

Se de um modo geral toda a participação cultural nos atira para práticas cumulativas, como 

vemos afirmar diversos estudos de públicos recentemente realizados (cfr. entre outros Silva 

1995, Silva et al. 2000, Teixeira Lopes, 1999; Conde, 1992b), constatamos igualmente, no 

outro extremo, que a não participação apresenta este mesmo carácter cumulativo. Por vezes 

estigmatizante. Definindo-se assim um centro de acção (o museu e os seus públicos) e a sua 

periferia (os que sentem que o museu não é para eles), traçando fronteiras, onde se afirmam 

áreas de contaminação ou zonas de contacto (na expressão de Clifford, cit in Witcomb, 2003) - 

a visita em contexto escolar, que constitui muitas vezes a única ida ao museu; os projectos 

museológicos fora-de-portas; as exposições no “centro comercial”, as feiras de museus... 
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O museu é afirmado como um espaço de educação permanente, de formação para a 

cidadania. São espaços relacionais (museu-comunidade-museu), centros de conhecimento e 

de comunicação desse conhecimento, de partilha, de diálogo, de interpretação do social 

(processo que segundo Hooper-Greenhill (2000) tem dois sentidos, em que museu e 

comunidade em simultâneo produzem e representam o que está a ser interpretado). O papel 

do profissional de museu será assim mais do que o mero facilitador, envolvendo a 

responsabilidade para com a comunidade a ser representada (Witcomb, 2003), aceitando que 

a diversidade cultural pode ter que incluir simultaneamente aqueles que não aceitam o próprio 

princípio da diversidade cultural. Como sustenta Carla Padró (no prelo), “(…) no campo 

museológico há que reconhecer que nem todos os programas se dirigem a todos de forma 

igual, e que nem todos querem ir ao museu”. 

 

O museu proporciona saber, não no sentido de proporcionar certeza (o que, segundo Giddens, 

a modernidade aboliu), mas antes de reflexão, de diálogo, de discussão, de diferentes pontos 

de vista. Por sua vez o saber, como sublinha José Machado Pais, deixou de ser um fim em si 

mesmo, transformando-se num instrumento de mobilidade social, quando se deveria afirmar 

como uma possibilidade de enriquecimento pessoal e de dignificação da pessoa - a 

democratização do ensino impulsionou a sua massificação norteada por princípios de 

igualdade democrática que mascaram as persistentes desigualdades económicas (Pais, 

2000:50). Poderemos fazer a mesma leitura para o espaço museu? 

 

O conceito de educação surge já, como veremos posteriormente, como fundamentação da 

constituição do museu público no século XIX e como preocupação primordial da política liberal: 

a educação política, cultural e ideológica dos cidadãos, para o que os museus deviam 

contribuir, na ânsia da procura de novas práticas sociais e simbólicas e de uma nova cultura. 

Cada um devia ser compreendido em relação à formação do Estado moderno e à procura do 

(re)conhecimento do seu país: da sua história, tradições, população, território, património, 

crenças, sensibilidades. Daqui a importância da afirmação do museu como espaço público, 

administrado pelo Estado, assumido como um benefício para a educação do cidadão nacional 

(contrapondo-se a esse espaço que até aí servira apenas para a educação dos príncipes e 

aristocratas).  

 

Para Bennett, a história dos museus baseia-se numa noção de reforma cívica, devendo ser 

entendidos não como instituições que representam as comunidades e as culturas, mas como 

instituições que produzem a noção de comunidade e de cultura, produção essa realizada pela 

cultura dominante (Bennett, 1995; Bourdieu, 1996). Poderemos reflectir, então, sobre os 

museus em função do trinómio Cultura – Poder – Resistência (Lira, 2003). 
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A democratização dos museus nunca poderá, assim, ser mais do que um desejo, havendo 

sempre grupos que não se sentem representados. A não ser que pensemos os próprios 

museus como comunidade, tendo como objectivo não atingir a igualdade de representação, 

mas instruir para o valor da diversidade (Witcomb, 2003). À identidade nacional do século XIX 

opõe-se hoje o pós-nacional, o transnacional e o global (Haans, 2001). Os museus serão, 

assim, espaços de diálogos culturais cruzados (Witcomb, 2003), espaços de memórias plurais - 

espaços de comunicação.  

 

A modernidade arrasta consigo a deslocação e destruição das diferenças entre locais 

(Giddens, 2000), opondo lugares antropológicos e não lugares (Auge, 1995), promovendo a 

massificação dos espaços (os centros comerciais, as grandes feiras, os mega-concertos…), 

transformando as periferias em novas centralidades. As novas tecnologias permitem uma 

partilha sem precedentes, abrindo cada vez mais o museu à influência do exterior. O sentido da 

globalização será o de criar diversidade na unidade (Haan, 2001), acumulando perspectivas 

sobre a diferença (e não promovendo a sua abolição). Onde integrar, então, o museu do século 

XXI? 

 
Se as interrogações que nos colocamos decorrem por um lado da nossa actividade 

profissional, são igualmente reflexo, por outro, das nossas preocupações sociais. Colocá-las na 

base da nossa investigação, certos de que a sabedoria, como afirma Proust (A la Recherche 

du Temp Perdu, 1918), é antes de mais um ponto de vista, é assumir a subjectividade do 

trabalho a desenvolver:  

 

“Quaisquer que sejam as suas pretensões científicas, a objectivação está condenada a ficar 

parcial, logo falsa, enquanto ignorar ou recusar-se a ver o ponto de vista a partir do qual ela se 

enuncia, portanto, o jogo no seu conjunto.” (Bourdieu, 1982: 20) 

 
 
 
III. 
A investigação que aqui se apresenta pretendeu abordar a questão do museu como espaço de 

acessibilidade e como um desafio de comunicação, desafio esse a estudar em função de 

públicos específicos que, dadas as suas características no panorama cultural actual (e 

simultaneamente social e/ou económico, como veremos), denominamos de periféricos. O 

trabalho, estruturado ao nível da recepção, pressupõe, pois, na sua génese, uma dimensão 

antropológica fundamental: a relação com o outro, a troca, a partilha. 

 

As estratégias metodológicas que adoptamos na sua prossecução abdicaram, por 

consequência, do recurso a inquéritos sistemáticos, preferindo ao distanciamento e frieza 

quantitativa, uma análise mais qualitativa, baseada nas relações de minúcia e densidade, 

preferindo a um estudo de tendências a observação directa, por vezes participante, 
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socorrendo-nos de modelos próximos à etnologia e à antropologia. Optamos, pois, por 

estabelecer relações de partilha... 

 

Como afirma Bowler (1995) o campo da recepção cultural baseia-se na ideia de que é possível 

aceder às interpretações do sentido da subjectividade do indivíduo. No entanto, não 

poderemos deixar de ter presente que também estes métodos são hoje questionados no que 

respeita à sua adequação para captar a subjectividade de realidades cada vez mais fluidas e 

em constante mutação, que se vieram substituir ao conceito de ego unificado e coerente que a 

investigação etnográfica desenvolveu (Crane, 1994b: 16).  

 
 
IV. 
O desenvolvimento do trabalho consistiu, essencialmente, em três momentos:  

� um primeiro de exploração bibliográfica e legislativa, bem como de identificação e 

caracterização do Porto, sua população e estruturas museológicas, que consistiu 

também num momento de definição metodológica. 

� um segundo momento, necessariamente mais moroso, dedicado à selecção, 

caracterização e análise do terreno que constituiu o nosso caso de estudo – a 

comunicação entre museus e os designados públicos periféricos (tendo baseado o 

trabalho na análise de grupos de imigrantes do leste europeu, populações em situação 

de vulnerabilidade socioeconómica (jovens e mulheres), deficientes (cegos) e terceira 

idade), através da análise da relação entre os museus da cidade do Porto e os seus 

públicos e públicos potenciais (particularizando o Museu do Carro Eléctrico como 

centro da nossa investigação). 

� o terceiro e último momento consistiu num exigível trabalho de síntese e de 

conclusões, contrapondo à análise teórica as constatações efectivas do trabalho de 

campo, procurando responder à questão formulada inicialmente, objectivo central da 

nossa investigação. 

 

A nossa dissertação assenta em três vectores estruturantes, assumidos como fio condutor de 

todo o trabalho.  

� Um primeiro, que definiríamos ao nível da intenção, sob a interrogação “Os museus 

falam para todos?”. Pareceu-nos pertinente dar início a esta dissertação com uma 

abordagem histórica do museu como espaço público, que passou também por uma 

análise, necessariamente teórica e intertextual, de alguns conceitos que julgamos 

fundamental ver definidos, de modo a estabelecer um modelo teórico sobre o qual 

deverá assentar o trabalho a que nos propomos. Neste contexto, e uma vez que os 

museus se movem no campo mais vasto dos espaços culturais, começámos por 

abordar o conceito de “cultura” enquanto termo necessariamente polarizador de um 

vasto conjunto de noções.  
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� Um segundo vector, assumido como “A construção do desejo”, alicerça-se ao nível da 

acção: a análise da teia de relações entre a acção dos museus da cidade do Porto, 

com a cidade e os seus públicos, assumindo que, como ficou dito, os museus existem 

porque existem pessoas. Constituiu nosso palco de análise o Museu do Carro Eléctrico 

do Porto. A sua temática, de forte carácter histórico e patrimonial da cidade e, por isso, 

potenciadora de identidades; as diversas experiências aí desenvolvidas com franjas de 

público específicas, e em particular com públicos que aqui designamos de periféricos; a 

existência de um programa de actividades orientador do museu e sua actividade 

pública, concebido para o período entre 2002-2006; a definição clara de uma missão 

para o museu, apresentavam, desde logo, este como um espaço privilegiado para a 

temática em análise e, deste modo, como estudo de caso. Neste contexto, traçamos o 

seu jovem percurso histórico, identificamos a sua missão, analisamos a sua retórica e a 

sua actuação, caracterizamos os seus públicos, investigamos o seu processo de 

comunicação. 

 

� O terceiro vector, aqui designado “À margem do desejo?”, alinha necessariamente ao 

nível da recepção: partindo da noção de cultura, abordamos a questão dos públicos, 

sobretudo na sua relação “oferta/procura”, “produção/consumo” - a recepção -, assente 

no papel fundamental da comunicação nesse contexto. Em toda esta produção teórica 

em volta dos públicos da cultura (e, logo, dos museus) e nos “estudos” de públicos dos 

museus, constatamos uma ausência sistemática, que consequentemente 

denominamos por públicos periféricos, aqui particularizados em franjas específicas do 

seu universo: a terceira idade, deficientes, imigrantes do leste europeu, populações de 

maior vulnerabilidade sócio-económica. 

Ora o conceito de periferia remete-nos para toda uma série de outros conceitos, 

começando pelo de centro, em relação ao qual aquela se posiciona. Razão pela qual 

este terceiro momento do nosso trabalho foi dedicado a uma abordagem das questões 

do espaço e suas fronteiras, centro e periferia, bem como das noções de exclusão e 

estigma que elas necessariamente arrastam, procurando uma vez mais, através do 

confronto dos pontos de vista de vários autores que pesquisamos e seleccionamos, 

definir conceitos e apontar linhas orientadoras para alicerçar a investigação em curso. 

  

Partimos de uma questão para a qual instintiva e sucessivamente encontrávamos respostas 

empíricas que, pela sua fragilidade não nos satisfaziam: têm os museus condições para se 

afirmar para todos como objectos de desejo? 

 

V. 

Todo o mundo é composto por mudança, afirma o poeta. E é a mudança que, como bem 

sublinha Weil (1990), justifica a multiplicação de museus, tanto mais acelerada quanto 

acelerado é o ritmo de mutação das sociedades do século XXI. A facilidade de comunicação ao 
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nível global, enquadrada pela redução das distâncias espacio-temporais e facilitada pelas 

ferramentas que a amplificam, vieram, inquestionavelmente, contribuir para o surgimento de 

novos e mais alargados contextos de actuação, potenciando cada um de nós como cidadão do 

mundo. E alargando, simultaneamente, o campo da exclusão à designada info-exclusão, 

aumentando a distância entre os que participam e os que não têm acesso a essa participação. 

Agudizando, diríamos, o sentimento de não pertença. 

 

O acesso à informação, a multiplicação da informação, a transmissão da informação passa, em 

diferentes ritmos, quantidades e vozes, por cada um de nós. A televisão ocupa lugar central na 

domus, o vídeo/DVD apresentam-se-nos no transporte público, o rádio preenche o percurso de 

automóvel, o GPS, o computador de bordo, a Internet, o telefone e a sua rede móvel... lançam 

sinais de fumo à escala global, recordando-nos que não estamos sós. 

 

Pensemos nos resultados dos investigadores Watts & Strogatz (1998) como resposta ao 

fenómeno verificado empiricamente e sempre surpreendente que nos leva variadas vezes a 

afirmar “como o mundo é pequeno!”: “encontramos alguém que nos é completamente estranho 

num avião e depressa descobrimos que a melhor amiga da nossa irmã foi colega no colégio da 

mulher do patrão dele” (idem). Este fenómeno ou rede formaliza a noção de que estamos 

apenas a seis graus de separação de qualquer outra pessoa no planeta, pese embora a 

aparente improbabilidade de tal acontecer se pensarmos nos biliões de pessoas existentes no 

mundo (Watts, 1999). 

 

A sociedade contemporânea está imbuída deste conceito de rede, de carácter 

necessariamente ubíquo pelas suas possibilidades de multiplicação simultânea (de que talvez 

a mais popularizada seja a famosa world wide web - www). Senão vejamos: o nosso corpo é 

constituído por uma rede de células, o nosso cérebro por uma rede de neurónios, as 

organizações são redes de pessoas, a economia global é uma rede de economias nacionais, 

que por sua vez são redes de mercados, que por sua vez são redes de produtores e de 

consumidores. As doenças e os rumores transmitem-se por redes sociais, os vírus informáticos 

propagam-se pela Internet, numa conectividade que, recorda-nos Watts (1999) "pode ter 

mesmo implicações em campos tão diversos como a saúde pública, o comportamento 

organizacional e o design”.  

 

O museu do século XXI não pode ser analisado dissociado deste conceito de rede, à escala 

planetária, implicado que está na sociedade global e afirmando-se cada vez mais pela maior 

quantidade de links que consegue constituir à sua volta. Ligam o passado ao futuro através de 

uma rede de testemunhos, articulam-se com a sociedade e com o território através de redes de 

referências, relacionam-se com os seus públicos através de práticas de mediação constituindo 

redes de comunicação… Ao seu público, implicado que está noutras redes de públicos 

potenciais (amplificadas à escala planetária, como vimos), caberá transmitir a mensagem 
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(cientes que estamos que, ao nível mais básico, o passa-palavra constitui um dos meios mais 

importantes de divulgação), rede tanto mais eficaz quanto mais regular for a frequência desse 

público nos museus. Se, e sublinhemos, essa mensagem museu constituir factor relevante 

para cada um a ponto de, por um lado, ser transmitida nas redes de sociabilidade pelos 

públicos e, por outro, ser apreendida nessas mesmas redes pelos públicos potenciais. 

Recordemos a questão de Weil (1990: 48): 

 

“a não ser que possamos entender o enquadramento intelectual através do qual 

apreendemos um objecto, e a não ser que entendamos mais aprofundadamente os diversos 

enquadramentos intelectuais através dos quais os elementos do público podem por sua vez 

apreender o mesmo objecto, como poderemos alguma vez esperar verdadeiramente 

comunicar?”  

 

A cada vez maior consciência da necessidade de afirmar sentimentos de pertença (afirmando a 

História já não como a narrativa dos reis e heróis, mas como percurso da Humanidade no seu 

todo, promovendo identidade e pluralidade), a “aldeia global”, a afirmação crescente do turismo 

cultural como a maior indústria mundial, constituem hoje um palco privilegiado para nos permitir 

estar muito perto de um patamar em que a visita ou não visita ao museu mais não fosse do que 

resultado da opção de cada um, de acordo com a relevância que tal assumisse na sua prática 

social. Estaríamos a um passo – a um clique – de cumprir a verdadeira vocação do museu 

enquanto factor de democratização. Se, e sublinhemos, os museus se apresentassem como 

plenamente acessíveis, se correspondessem às necessidades especiais do seu público (não 

somos todos afinal, de um modo ou outro, públicos com necessidades especiais?), se 

afirmassem a sua transculturalidade. 

 

O conhecimento empírico que possuímos do panorama museológico nacional mostra-nos que 

estamos ainda bem longe desta acessibilidade plena, que continuamos a ver sistematicamente 

ausentes dos museus franjas específicas de população, que para muitos se afirma ainda o 

sentimento de não pertença. Sublinhe-se que o papel social do museu não se esgota no 

cumprimento das suas obrigações enquanto zelador de colecções. Que a sua vocação 

primordial é, perante a lei, “facultar acesso regular ao público e fomentar a democratização da 

cultura, a promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade”2. Que barreiras se colocam 

ainda? Que outros caminhos deveremos percorrer? Que relevância pode o museu assumir 

junto das comunidades? O que permitirá ao museu ser para todos um objecto de desejo?: 

 

“Só é possível tornar o futuro presente de uma maneira: imaginando-o. A questão com a 

qual temos que nos confrontar é esta: como imaginar o futuro?” (Pais, 2001: 416/417). 

                                                 
2 Lei nº 47/2004 de 19 de Agosto que Aprova a Lei Quadro dos Museus Portugueses. 
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Capítulo I 

De que falamos, quando falamos de cultura? 

 
 

 

1. Pelo mundo da cultura... 
 
 
“Muitas vezes marquei encontro comigo próprio no ponto zero. E lá me encontrei: situação sem conforto, 

de que há que partir. (...) Assim amanhamos coragem para nos convencermos de que agarraremos um 

dia o que temos a impressão de ter perdido. É falso. O que perdemos está perdido, e aí ficamos (...)” 

 
Júlio Pomar3 

 
 

À volta do termo cultura 
 

À volta do termo cultura perfila-se um sem número de conceitos e noções que, hoje, o fazem 

surgir como um termo algo esfumado. Ultrapassada uma primeira concepção de cultura 

associada às práticas agrícolas, que surge já no século XI4, é no século XVI que pela primeira 

vez, com os humanistas do Renascimento, se utiliza o sentido figurado do termo – cultura do 

espírito. No século das Luzes a expressão é usada significando o trabalho de educação do 

espírito, chegando ao século XIX como sinónimo de civilização, associada ao desenvolvimento 

mental e organizacional das sociedades, a que, já no século XX, a antropologia cultural 

americana vem acrescentar o desenvolvimento material e técnico e a transmissão do 

património social. A este propósito atente-se à definição de cultura da autoria de Claude Rivière 

(1990: 62) no Dicionário de Sociologia dirigido por Raymond Boudon:  

 

“(...) O sentido moderno do termo reporta aos modos de comunicação do saber nas 

sociedades em rápida transformação e aos objectos simbólicos produzidos por uma 

sociedade para veicular valores. A atenção incide nos mitos, noções, imagens e modelos 

espalhados em certos grupos sociais (cultura popular, cultura de elite) e por certos canais de 

difusão do saber: a cultura de massas é simultaneamente a que é transmitida pelos media e 

a que se dirige a um largo público”. 

 

                                                 
3 In “Da Cegueira dos Pintores”. Lisboa: INCM. 1984, p.23 cit in Conde, 1994: 177. 
4 A utilização de “cultura” como sinónimo de agricultura estende-se, de resto, até aos nossos dias. Apenas a título de 
exemplo cite-se Alberto Sampaio no prólogo de As Vilas do Norte de Portugal, obra que se tornou num trabalho 
incontornável da historiografia portuguesa: “(o autor) dar-se-á por satisfeito, se os entendidos a julgarem dalgum valor, 
pequeno que seja, para o conhecimento das origens; se dos elementos que coligiu resultar um esboço, embora rude, 
do estabelecimento da propriedade e sistema cultural no norte do país (...).” 
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Não é fácil, porém, definir cultura nas poucas linhas de um dicionário. O termo tem muitas 

outras valências, sendo fundamental na sua definição considerar diferentes áreas do saber. 

Mesmo que estas sublinhem, igualmente, a complexidade inerente a este conceito. 

 

Assim, e a título de exemplo, poderíamos desde logo questionar se a cultura é inerente aos 

humanos. Num texto sintomaticamente intitulado “O que é ser-se humano?” o astro-biólogo 

Carl Sagan, seguindo como ele próprio refere as pegadas de Darwin, refere que “chamamos 

cultura aos conhecimentos e padrões comportamentais que não vêm gravados no nosso 

material genético, mas foram isso sim, aprendidos e passados de geração em geração dentro 

de um determinado grupo.” Para de imediato se interrogar: “Será a cultura a marca que 

distingue a humanidade?” (Sagan & Druyan, 1996: 351). A resposta dada pelos autores é que, 

com efeito, esta característica não é exclusiva do ser humano, dando para o confirmar diversos 

exemplos de aportações culturais em vários animais, afirmando que  

 

“sempre foi um critério convencional nas ciências sociais que a cultura pressupõe a 

linguagem e que a linguagem pressupõe um sentido do ser. Seja isso verdade ou não, é 

evidente que os chimpanzés possuem, pelo menos numa forma rudimentar, as três 

componentes: consciência, linguagem e cultura.” (idem: 361).5 

 

Numa área de significativa interdisciplinaridade, como é a Arqueologia, a definição de cultura 

tem marcado, necessariamente, a epistemologia e as abordagens teóricas desta ciência. Vítor 

Oliveira Jorge (1987: 70) num artigo intitulado “Em torno das implicações do conceito de 

Cultura em Arqueologia”, embora considerando que “a utilização do conceito arqueológico de 

“cultura” tem reflectido sempre, de forma consciente ou intuitiva, clara ou difusa, as noções 

sobre o mesmo conceito explanadas e discutidas pelos antropólogos culturais, desde os 

evolucionistas aos difusionistas, desde os funcionalistas aos estruturalistas, desde os marxistas 

aos materialistas culturais...” conclui que, efectivamente, e no que à arqueologia diz respeito, 

“em momento algum existiram compartimentos estanques em que as técnicas, a economia, a 

língua, a sociedade, as crenças, os mitos, etc., se correspondessem entre si como realidades 

blocais, como conjuntos discretos. À excepção de comunidades longamente abandonadas em 

ilhas isoladas, todas as sociedades sofreram fenómenos de aculturação e de osmose, a vários 

níveis. Eis por que não podemos falar de culturas em Arqueologia com a candura com que 

alguns ainda o fazem.” (idem: 73). 

 

A mesma candura com que, no século XIX, e numa perspectiva essencialmente sociológica, ao 

termo cultura correspondiam dois níveis bem distintos: a cultura de elite e a cultura popular. 

Efectivamente, hoje estamos já longe desse modelo simplista, “estático e hierarquizado dos 

níveis de cultura” que opunha “um padrão de refinamento e de comportamento que distinguem 

do vulgar” tido como universal mas apanágio de uma elite minoritária, a uma “cultura popular”, 

                                                 
5 A este propósito e citando múltiplos exemplos é bastante elucidativa a obra de John T. Bonner - The Evolution of 
Culture in Animals. Princeton: Princeton University Press, 1980. 
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sinónimo de “folclorização e etnologização” e, por tal, “aura de pré-modernidade” (Teixeira 

Lopes, 2000a: 18). 

 

O ritmo de desenvolvimento industrial imposto pelo século XX, a uniformização e o modelo de 

produção em série que trouxe associado, a consequente afirmação da economia capitalista 

moderna, vieram permitir o abrir de novos e mais abrangentes “níveis” culturais, consequência 

em grande parte de um conjunto de outros factores que a sociedade industrial arrastava. Com 

efeito, a melhoria do nível de vida das camadas populares, a emergência do “estado 

previdência”, a afirmação do horário de oito horas diárias de trabalho que possibilita uma maior 

parcela de tempo livre, são factores decisivos que, durante o século XX, provocaram alterações 

no quadro inicial e introduziram novos conceitos em volta do termo cultura. A afirmação 

galopante da comunicação de massas e a crescente globalização, vêm dar, por fim, um 

contributo inegável e incontornável na redefinição do termo “cultura” e sua contextualização. 

Unindo forma e conteúdo, a cultura forma-se como um terreno de resistência à hegemonia e à 

ideologia (Berezin, 1994) 

 

Este novo contexto cultural resultante do desenvolvimento e afirmação do capitalismo 

moderno, com as suas características e modelos muito próprios é definido de uma forma muito 

clara por Maria de Lourdes Lima dos Santos (1995b: 156):  

 

“(...) se o luxo foi o estímulo do capitalismo inicial, a banalização do luxo e da cultura como 

luxo vai ser o estímulo do capitalismo moderno. Este processo reclama uma dupla 

democratização do acesso – aos bens materiais (alargamento do poder de compra) e aos 

bens intelectuais (alargamento da escolaridade) – acesso que, não obstante as suas 

efectivas limitações, é condição da actual cultura dos ócios”.  

 

O panorama sócio-cultural aqui traçado em linhas gerais é, assim, como ficou explícito, 

acompanhado por um alargamento e uma diversificação dos públicos, e por um contexto de 

cada vez maior distanciamento entre autor/receptor, factores que remeteram para a 

identificação de um novo nível de cultura – a cultura de massas.  

 

Os diferentes níveis de cultura – cultura erudita (ou grande cultura, na designação de alguns 

autores), cultura popular e cultura de massas – não podem, também eles, ser assumidos como 

compartimentos estanques, mas devem ser analisados à luz de uma “alteração do 

conceptualismo” que opõe à “pureza das formas” a “contaminação”, à “unidimensionalidade” o 

“trânsito mútuo” (Teixeira Lopes, 2000a: 26). De facto, e como defende igualmente Maria de 

Lourdes Lima dos Santos (1994: 107), devem procurar-se “vias capazes de orientar uma 

análise cultural que não isole umas das outras as diversas práticas culturais nem simule 

caracterizá-las, distinguindo-as preconceituosamente segundo classificações de tão fraca 

operacionalidade como o são as noções de grande cultura, cultura popular e cultura de massas 

(a usar, na falta de outras, com grandes reservas e precauções)”. Acrescenta ainda a mesma 
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autora que “o alargamento do público e da reprodutibilidade de bens culturais, a que 

progressivamente se iria assistindo com o avanço da industrialização e do capitalismo, 

repercutir-se-ia com efeitos contraditórios sobre a inevitável reavaliação das legitimidades 

culturais” (idem:117). 

 

Avaliar e aplicar as diferentes realizações culturais aos diferentes níveis de cultura referidos é, 

aliás, uma tarefa ingrata. Como sustenta ainda a mesma autora: 

 

“a crescente complexidade e frequência das deslocações entre os vários níveis de 

legitimidade tornam difícil, inadequado e provisório classificar uma forma como cultura 

cultivada, cultura popular ou cultura de massas” (idem: 118). 

 

A própria expressão “cultura de massas” não é, de resto, consensual. Outros autores, como 

Adorno e Horkheimer, preferem a de “indústria cultural”, já que, para eles, as massas não 

constituem o sujeito, antes se apresentam como o objecto da indústria cultural, definida por 

alguns como uma “ameaça à singularidade e à unicidade da obra de arte” (Walter Benjamim 

cit. in Teixeira Lopes, 2000a: 20). 

 

Estaremos, assim, perante a afirmação do “reino do espaço público contra a cultura de 

massas”, caracterizando-se o público pela “comunicação e reciprocidade e autonomia face à 

autoridade” e a massa como “essencialmente receptiva e dependente face aos meios de 

comunicação e autoridade”? (Habermas, retomando a distinção de Wright Mills, cit. in Teixeira 

Lopes, 2000a: 22). Não obstante, será de não descurar um factor essencial que se prende com 

a comunicação e para o qual Wolton (1999: 13), entre outros autores, chama a atenção:  

 

“A comunicação mistura, de maneira indissociável, valores e interesses, ideias e ideologias”. 

 

 

À volta da comunicação e da cultura de massas 
 

“Não pode haver liberdade nem igualdade sem comunicação autêntica.” 

Dominique Wolton6 
 

 

Foi, apenas na segunda metade do século XX que a comunicação, abrangendo um cada vez 

maior volume de público (comunicação de massas), se afirmou como valor característico da 

modernidade: 

 

 “A comunicação é um dos símbolos mais brilhantes do século XX; o seu ideal, aproximar os 

homens, os valores, as culturas, compensa os horrores e as barbaridades da nossa época. 

                                                 
6
 In Wolton, 1999: 32. 
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Ela é também uma das frágeis conquistas do movimento de emancipação e os seus 

progressos acompanharam os combates pela liberdade, pelos direitos do Homem e pela 

democracia.” (Wolton, 1999: 13).  

 

Exemplo emblemático desta comunicação de massas é a televisão, essa “prática cultural 

passiva” (Santos, 1995b: 157), cujos efeitos, alegadamente alienantes, ameaçariam a 

independência e a capacidade crítica dos cidadãos. Como afirma Maria de Lourdes Lima dos 

Santos  

 

“perante determinadas manifestações da chamada “cultura dos ócios”, não surpreende que 

se adensem os receios com a dependência dos cidadãos sujeitos à omnipresença da 

televisão e que se reafirme a denúncia dos efeitos de alienação/manipulação da cultura 

mediático-publicitária”.  

 

E acrescenta ainda a mesma autora que a televisão é um media “particularmente suspeito que, 

ao contrário dos outros, nem sequer vende directamente as suas produções ao público, mas 

antes vende as audiências aos publicitários” (idem: 157). Poderíamos enquadrar perfeitamente 

neste contexto a cada vez maior exploração da “novela (ou manipulação) da vida real” (o 

“reality show”) da programação televisiva e a multiplicação de programas congéneres nos 

diversos canais, em despique na chamada “guerra das audiências”, o aumento do volume de 

som nos intervalos publicitários, de que os públicos se vão tentando defender, ainda que 

inconscientemente e de forma ténue, através de práticas de zapping. 

 

É evidente que não poderemos, neste contexto, negligenciar a “inteligência do público”, como 

nos alerta Wolton (1999: 44), o qual constitui a “base da legitimidade democrática através do 

sufrágio universal”. Trata-se, efectivamente, de uma postura menos pessimista. Para este autor 

 

“nenhuma técnica de comunicação, por mais potente que seja, conseguirá atingir o nível de 

complexidade e de cumplicidade da comunicação humana. Por outras palavras, existe uma 

margem de manobra, uma capacidade crítica que nunca pode ser destruída uma vez que 

tem a sua origem na dimensão antropológica da comunicação” (idem: 19).  

 

Neste novo quadro a globalização, consequência em larga medida do desenvolvimento da 

comunicação e multiplicação das suas ferramentas, e factor fundamental da evolução das 

sociedades contemporâneas, não se afirma como um processo de supressão das diferenças, 

“mas sim de reprodução, reestruturação e sobredeterminação dessas mesmas diferenças” 

(Melo, 1994b: 138). Segundo este autor: 

 

“A pedra de toque do processo de globalização cultural é a extensão planetária dos media 

com a correspondente transformação de tudo em informação imediata e universalmente 

disponível e com o aumento da quantidade de informações semelhantes a que são expostos 

em simultâneo grupos cada vez mais vastos de pessoas.” (idem: 138).  
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É, como afirma Wolton (1999: 16), “o tema da “aldeia global” o qual, se é exacto de um ponto 

de vista técnico, não tem, evidentemente, qualquer fundamento do ponto de vista histórico e 

cultural”, já que não é o carácter mundial das técnicas (televisão, Internet...) que cria uma 

comunicação mundial, pois a elas não corresponde a mundialização dos conteúdos da 

comunicação. E por isso o autor questiona  

 

“como explicar que quanto mais comunicação houver, mais necessário se torna reforçar as 

identidades, que ontem eram um obstáculo à comunicação e que hoje em dia se tornam 

uma das suas condições essenciais?” (idem: 11).  

 

O que está em causa será, pois, não a necessidade de mais comunicação mas uma aposta em 

melhor comunicação. Para Wolton, colocando a hipótese de que a comunicação representa o 

desafio da sociedade individualista de massas, ela desempenha um duplo papel: funcional, por 

um lado, para “organizar as relações entre as grandes massas no quadro da economia 

mundial” e, por outro, normativo, “no quadro de um modelo político de democracia de massas”: 

 

“pensar a comunicação neste modelo de sociedade é pensar a “massificação”, perceptível 

nos mercados da televisão, das redes, das novas técnicas de comunicação, como na 

construção de grandes museus ou de grandes exposições mundiais (sublinhado de nossa 

autoria). Mas é, igualmente, “pensar a “individualização” com os media electrónicos, a 

fragmentação do audiovisual e as promessas da Internet (...).” (idem: 40).  

 

Com alguns alertas, porém, que o autor salienta nomeadamente a propósito da Internet:  

 

“A Internet é o contrário de um modelo de comunicação universal; é o ideal de modernidade 

alienando aqueles que dela não fazem parte. (...). O número dos utilizadores não é o 

equivalente à estrutura de um público. O facto de milhares de indivíduos utilizarem uma 

técnica de comunicação não basta para os transformar em público, e a dimensão de um 

público nem sempre é a norma de qualidade de uma comunicação.” (idem: 60). 

 

 

Em torno da mercantilização da cultura 
 

No novo quadro (ou nível) cultural saído da sociedade capitalista ocidental moderna, parece-

nos fundamental atentar em algumas características que esta designada cultura de massas 

arrasta consigo. O modelo de sociedade industrial que vimos testemunhando remete-nos de 

imediato para as questões do consumo, do efémero e, consequentemente, da mercantilização. 

Tal ambiente não deixará imune o mundo da cultura.  
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Não poderemos, por isso, deixar de concordar com Maria de Lourdes Lima dos Santos (1994: 

119) considerando que para o reequacionamento e actualização das três noções de cultura é 

de importância crucial questionar a presente tendência para a afirmação do carácter de 

mercadoria dos produtos culturais em geral, levando-nos para o conceito de reprodutibilidade 

versus raridade, embora não assumidos como dois pólos extremos: 

 

“A capacidade de reprodutibilidade, que se vem acentuando a partir da 1ª Revolução 

Industrial, tem inegavelmente alargado o acesso aos bens sem eliminar (como é sabido) a 

desigual distribuição de haveres e dos saberes” (idem).  

 

Com efeito, segundo esta investigadora, a democratização da cultura é meramente aparente 

pelo permanente contraponto entre a ”tendência para a nivelação” e “a desigualdade que na 

raridade procura a sua legitimação” (idem: 121).  

 

As campanhas publicitárias promovem transformações aceleradas nos padrões de consumo 

procurando induzir novas necessidades, celebrando o “efémero, o instável, a precaridade” 

(Pais, 2001: 20). Identificam-se, no entanto, novas preocupações, surgidas essencialmente a 

partir da década de 50 do século XX, no sentido de evitar a saturação do mercado, procurando 

na própria reprodutibilidade a diferença, que encontra na publicidade o seu principal interlocutor 

e que nos remete para a importância crescente do desenvolvimento dos media e do aumento 

da dimensão e diversidade dos públicos que o utilizam: 

 

“A publicidade, instrumento fundamental das estratégias implicadas no actual processo, 

sustenta habilmente o estranho equívoco de um único que é produzido em série” (Santos, 

1994: 122)  

 

A comunicação apresenta-se, pois, com uma “dupla hélice”, utilizando a expressão de Wolton, 

conjugando as necessidades de uma sociedade democrática com os interesses de uma 

sociedade individualista e de uma economia à escala mundial:  

 

“A comunicação generaliza-se em nome dos valores de compreensão mútua e da 

democracia, para satisfazer, na realidade, quer as necessidades narcísicas da sociedade 

individualista, quer os interesses de uma economia mundial que só pode sobreviver com a 

ajuda de sistemas de comunicação rápidos, eficazes e globais.” (Wolton, 1999: 33). 

 

O desenvolvimento do capitalismo ocidental e a afirmação da comunicação sem fronteiras 

contribuíram, efectivamente, para uma nova contextualização da cultura, misturando-se os dois 

níveis: cultural e económico. E, como sustenta ainda Maria de Lourdes Lima dos Santos, “(...) 

se a raridade não perdeu o valor, hoje a interacção dos dois universos (económico e cultural) 

combina a promoção da cultura através da sua mercantilização com a promoção dos mercados 

através da cultura.” (idem: 124).  
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Jean Baudrillard (1994: 35) vai ainda mais longe, defendendo que se este novo quadro da 

cultura ameaça, alienando, a obra de arte enquanto única e rara, ela não se deve defender 

dessa alienação, antes deve ser levada ao extremo combatendo-a com as mesmas armas, 

transformando assim a obra de arte numa mercadoria absoluta, de que serão exemplo de 

expoente máximo as correntes da Pop Art e autores conceituados como Andy Wahrol: 

 

“Se a forma mercantilista quebra a idealidade anterior do objecto (a sua beleza, a sua 

autenticidade, e mesmo a sua funcionalidade) não se deve tentar ressuscitá-la negando a 

essência formal do mercantilismo, pelo contrário – e aí reside toda a estratégia da 

modernidade, o que constitui para Baudelaire a sedução perversa e aventureira do mundo 

moderno – levar até ao absoluto essa participação do valor” (idem: 36).  

 

A mercantilização levada ao extremo arrasta consigo uma nova postura perante a obra de arte, 

que muitos apregoam como a morte da própria arte, já que passa inclusivamente a aceitar 

produções sem qualquer correspondência material. É o abalar do “paradigma da 

representação” nas palavras de Idalina Conde (1994: 167), que acrescenta que desde que “as 

leis autorizando um objecto a ser como objecto de arte independentemente do conteúdo da 

obra” deixaram de ter em conta o “imperativo da materialidade como critério estatutário, 

imaterialidade e intencionalidade mutuamente confundem-se ou escoram-se nesses gestos ou 

espaços “vazios” onde a obra pode mesmo existir sem qualquer tipo de suporte como objecto, 

e apenas existir em função do pensamento “autoral” do sujeito”. A autora introduz, neste 

contexto, o conceito de relevância, contrapondo obra e valor, sendo a primeira o “efeito de 

expressão a um tempo intrinsecamente pessoal e devedor de referenciais colectivos” e o 

segundo o “efeito de juízo de formulação situada tanto em função de horizontes de recepção 

como de quadros de referência” (idem: 169). Neste contexto é ainda Maria de Lourdes dos 

Santos (1994: 131) que nos alerta:  

 

“A criação na repetição defronta-se, porém, com várias dificuldades. O uso inovador dos 

materiais e técnicas que inundam o quotidiano exige um trabalho de desestruturação e 

reestruturação que, em princípio, é suposto poder concorrer quer para superar a usura 

produzida pelo consumismo, quer para vivificar e actualizar uma cultura académica alheada 

do quotidiano. Acontece com frequência que estes objectivos ficam por cumprir. (...) Assim, 

o estatuto dos artistas, dos lugares onde apresentam os seus trabalhos e das audiências 

que os frequentam contribuem para preservar o círculo da crença, demarcando a obra de 

arte”. 

 

Qualquer artista está, por isso, “em simultâneo (...) socialmente compelido a entrar nessa 

“espiral” do processo criativo e existencialmente comprometido na (re)configuração do projecto 

pessoal” (Conde, 1994: 182). 
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A noção de campo cultural  
 

O desenvolvimento cultural afirma-se na existência de um “campo” que o enquadra - um campo 

cultural segundo a noção introduzida por Bourdieu7. É através da identificação de um 

determinado campo cultural que se pode esperar caracterizar a obra e o seu criador, e em 

nada a definição desse campo desvaloriza a própria produção cultural:  

 

“(...) a análise científica das condições sociais de produção e da recepção da obra de arte, 

longe de a reduzir ou de a destruir, intensifica a experiência literária: (...) essa análise só 

parece de início anular a singularidade do “criador” em benefício das relações que a tornam 

inteligível para melhor a redescobrir no termo do trabalho de reconstrução do espaço em 

que o autor se encontra englobado e “compreendido como ponto”.” (Bourdieu, 1996: 17). 

 

A ciência das obras culturais deverá, assim, segundo o autor, contemplar três operações 

essenciais. Em primeiro lugar, a análise da posição do campo cultural no interior do campo do 

poder e da sua evolução no decorrer do tempo. Em segundo lugar impõe-se uma análise da 

estrutura interna do próprio campo cultural. E, por último, é fundamental a análise da “génese 

dos habitus” dos ocupantes destas posições (idem: 246). Como conclui ainda Bourdieu, 

devemos questionar  

 

“não como certo escritor chegou a ser o que foi” mas “como, dado a sua origem social e as 

propriedades socialmente constituídas que ele lhe ficou a dever, pôde ocupar ou, em certos 

casos, produzir as posições já feitas ou por fazer (...) e dar, assim, uma expressão mais ou 

menos completa e coerente às tomadas de posição que estavam inscritas no estado 

potencial nessas posições (...)” (idem: 247). 

 

Definido o campo cultural, Bourdieu estabelece, consequentemente, a sua relação com o 

campo do poder, que define como “o espaço das relações de força entre agentes ou 

instituições que têm em comum possuir o capital necessário para ocuparem posições 

dominantes nos diferentes campos (económico ou cultural, nomeadamente)” (idem: 247). Os 

campos de produção cultural ocupam, no seio destes, uma posição dominada temporalmente, 

afirmando-se (ou não) pelo seu grau de autonomia, de acordo com a menor ou maior 

subordinação a um princípio de “hierarquização externa” (quando legitimado pelo sucesso e 

notoriedade junto do grande público). O volume de público constitui, pois, o indicador mais 

seguro e mais claro da posição ocupada no campo. O “não-sucesso” constituirá, deste modo, 

uma situação de ambiguidade, oscilando entre o escolhido – os “artistas malditos” – ou o 

sofrido – os “artistas falhados” -, pressupondo um “desfasamento real ou suposto entre o 

sucesso temporal e o valor artístico” (idem: 251). 

 

                                                 
7 Bourdieu aplica a noção de “campo” ao âmbito literário mas afirma que a mesma noção se pode aplicar a qualquer 
outra área de produção cultural. 
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A oferta 
 

Se é verdade que a avaliação da produção cultural passa pelo conhecimento aprofundado e 

actualizado dos públicos consumidores/fruidores de cultura, não é menos verdade, porém, que 

o inverso também se verifica, isto é, a avaliação dos públicos passa incontornavelmente pelo 

estudo da produção cultural. Como afirma Teixeira Lopes (2000a: 17) se, por um lado, os 

“estudos centrados no pólo da recepção cultural tendem a ignorar a influência da estrutura da 

oferta de bens e serviços no recrutamento de públicos e de audiências e na construção social 

dos gostos”, por outro lado “uma análise apenas preocupada com a produção de bens e 

serviços culturais ignoraria todo o trabalho de reinterpretação/reconstrução exercido pelos 

públicos na sua apropriação”. 

 

Oferta e procura constituem, pois, duas faces de uma mesma moeda – e o alicerce da 

recepção cultural. É, por isso, fundamental que, a par da forma como se distribuem as práticas 

e as representações culturais das populações de acordo com a sua caracterização (por classe 

social, nível de instrução, género e geração), se determine “as estratégias e os efeitos das 

acções destinadas à renovação da oferta cultural e à formação e realização do público, sejam 

elas desencadeadas por operadores culturais ou por poderes públicos” (Silva et al., 2000: 8). 

 

De facto, os estudos que têm vindo a ser realizados vêm demonstrando que, como afirma 

Maria de Lourdes Lima dos Santos (1995b: 159), o “alargamento de grupos sociais 

diferenciados aparece associado à proliferação e à variedade da oferta cultural característica 

dos centros urbanos onde precisamente se verifica uma ampla presença desses mesmos 

grupos”. Neste contexto verificam-se “transformações na organização do trabalho cultural e 

artístico” assumindo papel de relevo os “novos intermediários culturais” a acompanhar a 

“expansão do lucrativo sector das indústrias da cultura e dos lazeres.” (idem: 160). 

 

A avaliação da produção cultural e dos seus públicos, isto é, a relação oferta/procura é, na 

sociedade actual, uma questão indissociável do processo de democratização que, permitindo 

multiplicar as alternativas e abrir os horizontes de expectativa - “condições necessárias ao 

exercício do pensamento utópico” -, não deixa, no entanto, de revelar as próprias insuficiências 

dessa democratização ao nível da cultura e do lazer (idem: 164). Parece-nos importante referir 

a este propósito as considerações tecidas por José Madureira Pinto (1995: 201) que defende 

ser essencial  

 

“averiguar de que modo, através de intervenções no espaço público, se podem desencadear 

processos de democratização cultural, na dupla perspectiva do alargamento dos públicos e 

da atenuação de distâncias entre recepção e criação” . 
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Para este autor será fundamental, sob este ponto de vista, avaliar a eficácia que a intervenção 

cultural pode ter em termos de estratégias de desenvolvimento, bem como a relação que pode 

estabelecer com a revitalização dos mecanismos de participação política nas sociedades 

contemporâneas. Se analisarmos o panorama nacional, por exemplo, verificamos o quanto 

estas considerações são pertinentes.  

 

Com efeito, utilizando os dados referidos por Augusto Santos Silva (1995: 254), as estatísticas 

portuguesas entre 1974 -1990 demonstram que o distrito de Lisboa por si só compreendia mais 

recursos culturais do que o somatório de todos os distritos a norte do rio Douro e que o distrito 

do Porto compreendia mais recursos do que a soma dos outros distritos do norte, assumindo-

se o primeiro como um importante pólo centralizador ao nível nacional e o segundo ao nível 

regional, aos quais se acrescenta uma importante concentração demográfica. Embora a última 

década do século XX tenha tendencialmente denotado uma alteração neste panorama de 

macrocefalia, é efectivamente na região da Grande Lisboa e na Área Metropolitana do Porto 

que ainda hoje se concentra o maior volume de equipamentos culturais e de públicos com 

práticas regulares de consumo cultural8. E, consequentemente, são também estas regiões que 

mais favorecem a “localização das esferas criação/produção e recepção/consumo” (Teixeira 

Lopes, 2000b: 85): 

 

“o volume e densidade populacionais (...) estimulam a diversidade subcultural (...), bem 

como o leque de alternativas possíveis que encontram suporte adequado num determinado 

tipo de economia, da qual o melhor exemplo será a economia da noite, intimamente 

associada ao nomadismo cultural dos urbanistas e às ecléticas redes de sociabilidade da 

cultura de saídas das cidades pós-industriais.” (idem: 85). 

 

Os estudos mais recentes denotam novas tendências, já que “as actividades culturais estão 

cada vez mais a desterritorializarem-se, diluindo aos poucos a polarização exercida pelos 

grandes centros urbanos.” (idem: 81). Vemos afirmar as actividades culturais nas cidades de 

pequena dimensão como factores intrínsecos à própria imagem da cidade, o que conduz 

Teixeira Lopes (2000b: 81) a afirmar:  

 

“somos levados a realçar a crescente centralidade dessas actividades nas políticas 

urbanísticas de “terceira geração”, onde se valoriza, antes de mais, o terciário de “forte valor 

estratégico” e as transformações qualitativas operadas num conjunto de domínios de forte 

carga simbólica. (...) As actividades culturais, não o esqueçamos, podem “colocar no mapa” 

territórios esquecidos ou marginais, conferindo-lhes um dinamismo capaz de os inserir no 

“território-rede” de subsistemas urbanos em interacção”.  

 

                                                 
8 De facto, são os pólos urbanos de Lisboa e Porto que oferecem melhores condições para a deslocação de públicos 
(maior facilidade de acessos, maior rede de transportes públicos, mais centralidade dos recintos culturais, coincidindo 
também, muitas vezes com horários mais dilatados de abertura pública de outros serviços como cafés, restaurantes, 
etc.). De referir, a título de exemplo, que os dados disponibilizados pelo INE relativos a 2001 (Censos 2001) apontam 
52% dos públicos de museus centrados em Lisboa. 
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A este propósito poderiam ser dados múltiplos e recentes exemplos. Mas, para nos limitarmos 

ao tema central da nossa investigação – os museus – poderíamos enunciar os paradigmáticos 

casos e exemplos de Mértola, com o seu significativo conjunto museológico, ou Condeixa, que 

alberga o Museu Monográfico de Conímbriga (cerca de 120.000 visitantes/ano), um dos mais 

visitados do país, ou ainda o Caramulo e o seu não menos famoso Museu do Automóvel (cerca 

de 40.000 visitantes/ano). 

 

A actividade cultural é cada vez mais assumida como factor essencial ao desenvolvimento 

local, em grande medida dinamizada pelas autarquias locais, esfumando o anterior panorama 

que opunha os centros polarizadores da Grande Lisboa e Área Metropolitana do Porto, às 

periferias constituídas pelos restantes distritos do país. No entanto, a cultura continua, em 

muitos casos, a ocupar o lugar do “parente pobre” nos orçamentos autárquicos, muitas vezes 

ultrapassada pela prioridade da satisfação das necessidades básicas (saneamento, 

arruamentos, entre outros)9. As diferenças são notórias, por exemplo, quando contrapomos 

litoral e interior. Segundo dados referidos pela equipa de José Maria Cabral Ferreira da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte, “há muitos municípios que não 

chegam a atribuir 1% do orçamento à cultura” (cit. por Teixeira Lopes, 2000b: 84). Será de 

destacar uma tendência crescente nas despesas das Câmaras Municipais com actividades 

culturais e desporto que, segundo dados do INE para 200410 aumentou 1,5% relativamente a 

2003: as despesas com artes plásticas, artes cénicas e recintos culturais tiveram um aumento 

de 43%, 28% e 24% respectivamente. Neste domínio destaca-se a maior relevância dada às 

despesas com jogos e desportos (42%), recintos culturais (12%), património cultural (11%), 

publicações e literatura (10%) e actividades sócio-culturais (9%). 

 

Um outro elemento a referir é o facto de os orçamentos atribuídos ao que a grande parte das 

autarquias locais denomina de cultura, incluírem igualmente verbas de apoio e manutenção do 

parque escolar (infantil e primeiro ciclo), construção de infra-estruturas culturais (auditórios, 

centros de cultura), apoio a associações culturais e recreativas locais, entre outros, 

dispersando deste modo os orçamentos disponíveis para a implementação de outras e 

diversificadas práticas culturais e assegurar a sua realização regular. 

 

Nas cidades de pequena dimensão, encontramos essencialmente um público constituído por 

“jovens urbanos” (afirmando modos de vida centrados sobre a cidade, as saídas e o lazer), 

“públicos enquadrados em e por associações de pequena dimensão de base territorial” e 

“crianças e adolescentes em processo de escolarização”, que “ilustram as complexidades e 

                                                 
9 Teixeira Lopes cita, a título de exemplo os casos opostos de Mirandela e de Mértola, em que no primeiro o edil da 
Autarquia afirma que devido “aos orçamentos baixos das câmaras, o que fica para trás é a cultura” (Teixeira Lopes, 
2000b: 83), e no segundo a aposta na cultura foi o “detonador” de desenvolvimento local, assumido por todos os 
sectores da população “no sentido de uma redefinição da identidade cultural local em função do novo modelo de 
desenvolvimento” (idem:84). 
10 Estatísticas da Cultura, Desporto e Recreio – 2004. In Destaque. Informação à Comunicação Social [Em linha]. 20 
Dez. 2005. [Consult. 20 Jun. 2006]. Disponível em www:<URL:http://www.ine.pt>. 



Museus: objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 37

tensões que a acção cultural municipal tem de enfrentar, ainda por cima em contextos de 

austeridade financeira e frágil vida civil.” (Silva, 1995: 264). 

 

Teixeira Lopes (2000b: 86) refere os dois passos essenciais a seguir para fazer reverter tal 

situação: o primeiro passo passará pela formulação de uma política cultural, “uma atitude 

política para a cultura”, um projecto definindo “objectivos, meios disponíveis e cenários de 

resultados esperados”. O segundo, a criação de meios inovadores, apostando na diversificação 

de “actividades, géneros e formas culturais” e na formação de público. 

 

Não é apenas ao nível da quantificação, nacional ou regional, que devemos avaliar a oferta 

cultural. É essencial avaliar também a sua regularidade (mesmo nas áreas de maior 

concentração de produção cultural), bem como caracterizar qualitativamente as várias 

produções. Não podemos esquecer que quando falamos de produção cultural, como ficou dito 

anteriormente, estamos a colocar lado a lado ambientes tão diversos como um espectáculo de 

ópera, um concerto de jazz, uma ida ao cinema ou o televisionamento doméstico (confundindo, 

por vezes, cultura e lazeres). Isto é, estamos a avaliar o consumo em simultâneo, dos 

designados três níveis de cultura – cultura erudita, cultura popular e cultura de massas. A esse 

propósito, os inquéritos realizados, nomeadamente pela equipa coordenada por Augusto 

Santos Silva, em seis cidades portuguesas11, são reveladores. O consumo regular de cultura 

erudita é uma prática marcadamente minoritária, pelo que os seus consumidores regulares 

tendem a constituir uma elite, num sistema de cumulatividade de práticas culturais. No outro 

extremo, é a chamada cultura de massas, sobretudo o televisionamento, que se assume como 

uma das práticas que maior volume de público abrange, sendo mesmo, nos casos de pessoas 

com maior isolamento, a única prática cultural (cfr. Silva et al., 2000). A este respeito, e no que 

se refere às regiões da Grande Lisboa e Área Metropolitana do Porto, a equipa de Santos Silva 

conclui que 

 

“mau grado os esforços políticos e das transformações na estrutura da oferta, o acesso a 

bens culturais mais bem situados na hierarquia dos sistemas culturais não se democratizou” 

(idem: 33).  

 

Debruçando-nos um pouco sobre as instituições produtoras ou veiculadoras de cultura, 

poderemos afirmar que, por um lado, tem sido uma prática assumida pelas instituições de 

carácter público a preocupação com a divulgação das suas iniciativas, o estudo (pelo menos 

sumário) dos seus públicos e o incentivo às práticas culturais, factores essenciais à legitimação 

política das próprias actividades realizadas e seu financiamento. Mas, por outro lado, e no que 

à designada cultura erudita diz respeito, temos por vezes a sensação de se tratar de práticas 

culturais direccionadas por e para uma elite, num sistema de cumulatividade de recursos e de 

                                                 
11 A equipa coordenada por Augusto Santos Silva e Carlos Fortuna desenvolveu um projecto de investigação “Culturas 
Urbanas e Imagens das Cidades” conduzido entre 1997 e 1999 e com incidência nas cidades do Porto, Braga, Viana 
do Castelo, Chaves, Vila Real e Bragança. 
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consumos, encontrando neste mecanismo a via de legitimação dessa própria produção cultural. 

No entanto, numa nota mais optimista, Santos Silva et al. (2000: 33) afirmam que: 

 

“as mudanças no lado da oferta associadas ao desenvolvimento das indústrias culturais e da 

cultura de massas, à renovação da cultura erudita, à maior interpenetração da cultura, do 

lazer e da vida quotidiana, e à expansão de formas híbridas ou interpeladoras da tripartição 

convencional dos níveis de cultura (erudita, de massas, popular) repercutem sobre o lado da 

procura e induzem a afirmação e desenvolvimento de novas combinações de consumos e 

atitudes dos públicos”. 
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Capítulo II 

Museus: da exclusão aristocrática à inclusão 

democrática. 

 

I. 
Falaremos neste capítulo dessa ancestral “casa das musas” criada para a educação dos 

príncipes, templo edificado ao conhecimento e à cultura a que só muito poucos poderiam 

almejar aceder. O seu usufruto distinguia, pois, o homem culto, uma elite bem distante, 

admirada e receada, que só por nascimento tinha acesso aos testemunhos memoráveis e 

cultuais do nosso património de ser. Falaremos do seu percurso, da afirmação das suas 

funções e da sua vocação, da definição da sua missão. Até ao museu de hoje: 

 

“Um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do 

seu desenvolvimento, aberto ao público, e que adquire, conserva, estuda, comunica e expõe 

testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, tendo em vista o estudo, a 

educação e fruição”. (definição do ICOM adoptada em 2001 na sua 20ª Assembleia Geral) 

 
O funcionamento do museu hoje, enquanto contributo válido para a afirmação das sociedades 

democráticas e plurais, deverá ter em consideração algumas contradições do “museu público” 

do século XIX, contradições essas que Bennett (1995) identifica como: a disparidade entre as 

suas aspirações universalistas (afirmando a ordem das coisas como representativa da 

humanidade) e o seu carácter efectivamente parcial e selectivo; o facto de se constituir para 

um público de igualdades meramente formais, mas contribuir na prática para diferenciar as 

populações, pretendendo mudar comportamentos e não baseando-se na igualdade de direitos.  

 

Por isso o museu de hoje deve reflectir aprofundadamente sobre a articulação entre a sua 

vocação pública e os meios através dos quais lhe procura dar forma, providenciando ao seu 

visitante uma experiência efectivamente positiva e relevante. Para além do que o museu 

apresenta, não deve descurar a forma como o apresenta (Bennett, 1995), já que a divisão entre 

o espaço escondido do museu onde se produz e organiza o conhecimento e os espaços 

públicos oferecidos para consumo passivo, tende a produzir “um monólogo dominado pela voz 

da autoridade cultural do museu” (Hooper-Greenhill, 1989 cit in Bennett, 1995). O museu deve 

afirmar-se como espaço de debate público, dialogante, aberto a afirmações plurais, afastando-

se do discurso especializado e de competência técnica para se aproximar dos seus públicos. 

Tendo desenvolvido as suas competências profissionais no campo da preservação e 

transmissão do património, essa competência deve agora ser usada “ao serviço da sociedade 

e do seu desenvolvimento” (ICOM) pois, para além das razões que levam à constituição de 

cada museu, é o suporte que angaria da comunidade que justifica o seu investimento e lhe 
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garante a sua continuidade. O funcionamento e os objectivos de cada museu são, assim, 

inseparáveis (Weil, 1990): 

 

“profissionalismo é sobretudo sobre as pessoas que trabalham no museu. Serviço é sobre 

as outras pessoas. É pelas suas colecções e pelas outras pessoas, e não apenas pelas que 

lá trabalham, que os museus existem” (Weil, 1990: 24). 

 

Os museus devem constituir-se como espaços acessíveis a todos. E se os estudos mostram 

que a frequência de museus continua a ser uma prática reservada maioritariamente a algumas 

classes em regime cumulativo de práticas culturais (como abordaremos de forma mais 

aprofundada em capítulo próprio), associada que está aos rendimentos, ocupação e educação, 

temos que admitir, no entanto, que estas barreiras à participação são marcadamente culturais. 

As franjas de população mais distanciadas dos museus sentem claramente (e 

cumulativamente) que (também) os museus não são para elas. Compete-nos pensar até que 

ponto este sentimento tem efectivamente razão de ser. 

 

A actual tendência museológica caminha num sentido inverso ao do museu público do século 

XIX, procurando afirmar-se não como espaços diferenciados, mas próximos aos espaços de 

participação massiva das populações, como uma indústria cultural, procurando deste modo 

incrementar o seu número de visitantes e responder às pressões públicas de justificação dos 

investimentos (Bennett, 1995). Devem os museus apropriar-se das ferramentas próprias dos 

centros comerciais, das grandes feiras, das manifestações públicas exteriores de apresentação 

do património (como os circuitos de automóveis antigos ou as feiras medievais, entre outros 

exemplos relevantes) para passar a sua mensagem? Alerta Weil (1990) que, considerar os 

museus numa perspectiva de massas, faz perder de vista o que têm de mais valorizável, o que 

têm de especial e de diferente. 

 
Existem hoje em todo o mundo milhares de museus, verificando-se o grande boom após a II 

Guerra Mundial. As destruições provocadas pelo conflito bélico, associadas a uma consciência 

crescente de que a preservação dessa nossa herança que é o património a todos diz respeito, 

estarão certamente na base deste incremento. A consciência de que, como nos recorda Weil 

(1990: 6), “num mundo estático e sem tempo, em que tudo era e seria sempre do modo que 

sempre tinha sido, os museus seriam supérfluos”. O crescimento do número de museus é, pois, 

saudável, afirma ainda Weil (idem: 6): 

 

“Quando haverá museus suficientes? (...) quando a humanidade tiver o tempo tão ocupado 

que já não precisa de nenhum testemunho, quando os mais novos se contentarem em 

aceitar sem mudança o mundo que herdaram dos seus antepassados, quando os artistas 

não pedirem mais do que a oportunidade de duplicar o trabalho dos seus antecessores, 

quando todos acreditarem que já foi inventado tudo o que é útil e quando o último migrante 

sem descanso assentar na última fronteira, certo do conhecimento de que não existe 

nenhum lugar melhor.”  
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O museu é hoje um espaço assumidamente democrático, zelador de patrimónios, ao serviço da 

sociedade e do seu desenvolvimento. Justifica-o a sua vocação pública. É um espaço moldável 

e remoldável, visando o impacto e benefício público. Para além dos diversos factores que têm 

em comum, são as particularidades de cada museu que os tornam importantes para a melhoria 

da qualidade de vida dos cidadãos. O museu transmite informação, valores, ideias e 

experiências. E a este nível compete com diversas outras estruturas e ferramentas de 

comunicação. Mas não poderemos pensar que só os objectos transmitem mensagens, e que o 

fazem de forma clara e transparente. Tudo num museu comunica com o seu público. E também 

os profissionais dos museus, enquanto mediadores, transmitem as suas mensagens, imbuídas 

dos seus contextos particulares. Cabe ao museu, não dar respostas mas estimular e 

enriquecer o seu visitante, assumindo a visita como um princípio e não como um fim, 

fornecendo dados para que cada um possa fazer “avaliações mais informadas sobre o passado 

e efectuar melhores escolhas para o futuro” (Weil, 1990: 55).  

 

A relação entre o museu e o seu público constitui, pois, matéria fundamental onde reside toda a 

razão de ser desta instituição. Os museus enfrentam, assim, enormes desafios de 

comunicação. E, como afirma Wolton, “o acto banal de comunicação condensa, na realidade, a 

História de uma cultura ou de uma sociedade”, pelo que se “não há homens sem sociedades, 

também não há sociedades sem comunicação” (Wolton, 1999: 15) 

 

Ultrapassada a barreira da comunicação (ao nível físico, psicológico, cultural…), se os museus 

causam efectivo impacto público trabalhando “ao serviço da sociedade e do seu 

desenvolvimento” conforme definição do ICOM, devem então ser encarados como elementos 

relevantes para a vida de cada um, o que justificará igualmente a necessidade de garantir a 

qualidade e profissionalismo do trabalho que desenvolvem. É ao nível da comunicação e da 

relevância que o museu assume (ou não) para a vida de cada um que estruturaremos os 

capítulos seguintes do nosso trabalho. 

 

Afirmamos os museus de hoje como espaços privilegiados de comunicação, terreno em que 

competem com muitos outros instrumentos disponíveis à população. Por isso os museus 

constituem também esse enorme desafio de comunicação. Para além de espaços 

transmissores de um património, os museus são simultaneamente espaços estimuladores não 

só para os seus visitantes como para as comunidades (Weil, 1990) e, neste sentido, a 

comunicação propiciada pelo museu pode desenvolver-se em diversas direcções (e não 

apenas do museu para o seu visitante), constituindo redes, afirmando-se deste modo como 

uma experiência única e um importante meio de divulgação. O museu pode hoje trabalhar num 

campo aberto de oportunidades, utilizando o enorme desenvolvimento dos meios e técnicas de 

comunicação como seu aliado. “Providenciar” poderia ser um termo alternativo a “comunicar” 

propõe Weil (1990), pois o museu não só providencia o acesso e informação aos seus 
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públicos, como providencia também espaço para outras experiências relevantes, muito para 

além do seu controlo e intenções.  

 

Os museus continuam a ocupar, no entanto, lugar ao mais alto nível da hierarquização social 

dos produtos e actividades culturais (Silva et al., 2000). E deste modo traem a sua verdadeira 

função que será a de aumentar o sentimento de pertença, de contribuir para a formação do 

cidadão e, deste modo, para o desenvolvimento da sociedade, afirmando-se só para uns 

enquanto remete outros para a exclusão (Bourdieu cit. in Vergo, 1993). 

 

Neste panorama, o museu insere-se no mundo mais vasto das actividades culturais que 

analisamos, onde encontra ao nível da recepção paralelos, tendências, constâncias que 

permitem o seu enquadramento. 

 

 

II. 

O significado original do termo museu remete-nos para um local de contemplação (o “templo 

das musas”), um modo de satisfazer a nossa curiosidade sobre outros tempos e outros lugares, 

um meio de comunicar, de transmitir de uma geração a outra o que é considerado relevante na 

cultura em que esse museu existe (Talboys, 1996). 

 

O percurso histórico de constituição do museu, associado que está à constituição de colecções 

organizadas enquanto tesouros (do grego “thesaurós”), afirmou-se até meados do milénio pelo 

carácter de raridade do seu acervo e pela exclusividade do seu usufruto.  

 

Na Grécia antiga a Acropolis em Atenas apresentava já colecções de arte constituída por 

ofertas votivas às divindades que (embora restritamente) podiam ser visitadas. Também os 

romanos mais ricos e influentes, como Agripa, eram coleccionadores, possibilitando ao público 

ver as suas colecções. E se a Europa medieval denotou pouca vocação para o coleccionismo, 

não poderemos esquecer o interesse que as relíquias cristãs angariavam, atraindo peregrinos 

às igrejas, mosteiros e conventos. 

 

É, no entanto, o Renascimento que apresenta preocupações regulares de coleccionismo, 

enquanto instrumento de educação de príncipes e aristocratas, que constitui, simultaneamente, 

a coroação dos grandes feitos nacionais e da afirmação de cada país no mundo. As colecções 

(de que se destacam as de história natural) são alojadas em edifícios próprios e abertos a 

quem possuía capacidade para pagar o acesso. Os séculos seguintes, até inícios de 

oitocentos, denotam uma crescente preocupação para a utilização de métodos científicos de 

classificação das colecções. 
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Em Portugal, os Tesouros constituem a única forma de colecções organizadas, que se arrasta 

até ao século XV, sendo de destacar a constituição de legislação própria em 1345 com a 

publicação da Ordenações Afonsinas. É de facto no século XV que vemos surgir a 

preocupação de constituição de museus, ainda bem longe, contudo, do museu como o 

entendemos hoje. Deram-lhe forma as colecções dos humanistas portugueses, para as quais 

se organizava já um inventário acrescido de elementos descritivos como classificação, datação 

e proveniência. 

 

D. Afonso de Avis foi, neste contexto, considerado o primeiro humanista a ter um museu 

privado, com colecções resultantes da recolha de elementos muçulmanos feitos no norte de 

África na tomada de Ceuta (1415). Haverá a destacar ainda as colecções epigráficas de André 

de Resende e de D. Diogo de Sousa, tendo este último criado, enquanto arcebispo de Braga, 

um museu ao ar livre com características pedagógicas e acesso público, o que constitui uma 

considerável inovação para a época. Por outro lado, os intensos estudos relativos a inventários 

exigidos pela recolha de diversos presentes oriundos de todo o mundo recebidos pelos reis 

(especialmente D. Manuel I), dera lugar ao que José Leite de Vasconcelos considerou ser o 

primeiro museu etnográfico português (Teixeira, 2000). 

 

Na segunda metade do século XVI desenvolve-se a constituição de gabinetes de estudiosos e 

as galerias de arte da aristocracia, associados a núcleos museológicos de carácter privado, 

pese embora o facto de o domínio filipino (1580-1640) não ter promovido a constituição de 

colecções reais. 

 

A criação da Real Academia de Lisboa, em 1720, enformada já pelo surgimento do espírito das 

Luzes, tem a seu cargo ordenar, classificar e sistematizar colecções, tendo como objectivo a 

sua utilidade para investigadores, perspectivando, segundo Leite de Vasconcelos, a criação de 

um Museu Nacional de Arqueologia (Teixeira, 2000).  

 

Será de destacar ainda neste período as galerias de arte associadas a palácios da aristocracia, 

as colecções dos conventos e mosteiros ou as colecções particulares e respectivos inventários. 

Estas colecções caracterizam-se essencialmente como coisas raras e admiráveis. Este é 

também o carácter da colecção de várias especialidades reunida por D. João V que constitui o 

embrião do museu real no Paço de Lisboa. 

 

É, contudo, com o governo de Marquês de Pombal, fortemente marcado pelas reformas do 

ensino, que o espírito museológico mais se desenvolve no nosso país. Enformado por um 

espírito enciclopédico e forte cariz pedagógico, bem característico do Século das Luzes, 

conhece-se neste período a criação dos primeiros museus portugueses em diversas cidades, 

constituindo o principal marco a constituição do Real Jardim Botânico da Ajuda, enquanto 

museu de espécies vivas. Constituído a partir de uma colecção científica de Física e História 
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Natural, o Real Jardim é assumido como um complemento didáctico indispensável ao ensino, 

simultaneamente símbolo de modernidade (Teixeira, 2000). O Jardim mantém-se de acesso 

público restrito até 1807, passando a ter entrada livre às quintas-feiras, num período em que se 

encontra já bastante degradado com a retirada de parte da colecção para o Brasil (levada com 

a partida da família real em 1806) e o saque a que foi sujeito pelas tropas de Napoleão. 

 

É ainda o Marquês de Pombal que em 1772 promove a constituição do Museu de História 

Natural, previsto nos novos estatutos da Universidade de Coimbra, projecto que apresenta 

como novidade a construção de um edifício construído de raiz para o instalar.  

 

Muitos outros projectos surgem durante este período, merecendo contudo particular destaque o 

Museu Sesinando Cenáculo Pacense, criado em 1791 em Beja, constituído por uma secção de 

história natural e outra lapidar, dotado de um catálogo manuscrito ilustrado e que constitui, para 

diversos autores o primeiro museu português (Teixeira, 2000). 

 

Esta plêiade de museus, embora denotando já algumas preocupações museológicas, 

assumem-se prioritariamente como gabinetes de curiosidades (cfr. Brigola, 2003), espaços de 

educação de príncipes e aristocratas de carácter muito restritivo, aos quais cabe mostrar coisas 

raras, resultado de um percurso histórico admirável e da afirmação do mundo português. 

 

Só as reformas legislativas e administrativas encetadas no século XIX, em particular na 

segunda metade, permitiram transformar os museus de instituições semi-privadas restritas para 

usufruto da aristocracia, em órgãos estatais dedicados à instrução e formação geral do público. 

No final do século, os museus são já vistos como os principais veículos para o cumprimento do 

novo papel educativo e moral do Estado em relação às populações. Mas apesar de serem para 

as pessoas, não são seguramente museus das pessoas, continuando a transmitir os valores e 

cultura das classes dominantes e a afirmar a legitimidade da sua autoridade. Os restantes 

aspectos culturais das classes “dominadas” mantêm-se praticamente ausentes ou surgindo 

como escassos elementos pitorescos (Bennett, 1988).  

 

Mas os museus públicos surgem, antes de mais, com o paradigma do Domínio: domínio sobre 

a natureza, domínio sobre o passado e domínio sobre o outro, num contexto que se apresenta 

como particularmente favorável para a sua afirmação nesse sentido (Semedo, 2003a). 

 

Por um lado as intensas pesquisas, explorações e experimentações então realizadas tornaram 

o Homem possuidor de um conhecimento sem precedentes sobre o universo, perseguindo o 

objectivo de classificar a Natureza e descobrir as regras que a governam, tornando-a, assim, 

passível de ser dominada. Esta consciência acerca do mundo agora adquirida exigia, pois, 

novos instrumentos para a sua implementação, como escolas, universidades, hospitais, 

bibliotecas e museus. 
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Por outro lado, a noção de espaço público surge como o ponto de rotura com o panorama 

museológico existente até então. Saída dos ideais da Revolução Francesa em finais do século 

XVIII, a redefinição de público associa-se ao surgimento do Estado moderno, criando “uma 

nova “verdade”, uma nova racionalidade da qual saiu uma nova funcionalidade para uma nova 

instituição, o museu público” (Hooper-Greenhill, 1984: 63 cit in Bennett, 1995). O museu deixa 

de ser um símbolo do poder arbitrário, afirmando-se agora como um instrumento que, através 

da educação do cidadão, serve o bem colectivo e o Estado (Bennett, 1995).  

 

A formação do Estado moderno requeria o reconhecimento do seu país: da história, tradições, 

população, território, crenças e sensibilidades, cabendo ao Estado produzir instrumentos 

civilizacionais que promovessem a instrução de todos. O vasto movimento expansionista que a 

Europa conhece neste período vem contribuir também para o fortalecimento de sentimentos 

patrióticos e estimular a formação das consciências nacionais. O museu afirma-se, neste 

contexto, como um espaço exemplar de instrução, onde se pode civilizar modelando os 

códigos de conduta pelos códigos de conduta da burguesia, a que eram expostos os seus 

visitantes, fazendo com que na prática continuassem a ter essencialmente um papel 

diferenciador e não homogenizador (Bennett, 1995).  

 

A reorganização do espaço social do museu decorre, pois, do papel relevante que esta 

instituição passa a assumir na formação da esfera pública burguesa, contrapondo-se ao 

anterior sistema feudal em que a arte e a cultura alimentavam a necessidade de representação 

pública do senhor ou do rei. No Renascimento a função das colecções era de a de recriar um 

mundo em miniatura à volta do príncipe, reclamando para si o poder, simbolicamente como na 

realidade. E se durante o século XVIII se multiplicavam já as colecções reais publicamente 

acessíveis visando a instrução, o seu objectivo era o de legitimar o discurso e o poder e não o 

do museu público que vamos conhecer no século seguinte (Bennett, 1995). 

 

Imprimindo novos hábitos de sociabilidade, a burguesia emergente reafirma e influencia uma 

verdadeira transformação das mentalidades, da qual não estão dissociadas estratégias de 

domínio, centrando no espaço urbano o seu contexto de controlo (Semedo, 2003a). Estabelece 

códigos de conduta rígidos que permitem apenas a alguns o reconhecimento de pertença, 

como parte de uma estratégia de expulsão que permite “limpar” o espaço excluindo a 

participação dos que se apresentam como visivelmente diferentes (Stallybrass & White, 1986 

cit in Bennett, 1995). Será curioso notar que só no século XIX é admitida a participação 

feminina no museu, assumido agora como um espaço respeitável. 

 

Para Hooper-Greenhill (1989) o museu público, constituído sobre as duas funções 

contraditórias – a de templo das artes das elites e a de instrumento de educação democrática – 

é igualmente moldado como um instrumento da sociedade disciplinar, um local onde “os corpos 
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sob vigilância se tornam dóceis” (idem: 68). Procurando regular a conduta dos indivíduos, 

aproximam-se de algum modo das instituições totalitárias que, para Foucault, caracterizam as 

formas de governo moderno (e às quais nos referiremos em capítulo posterior). 

 

As descontinuidades e inseguranças produzidas pelo advento da sociedade industrial, o 

desenraizando das populações que se deslocam para a cidade em busca de trabalho e 

melhores condições de vida, constituem um outro factor de modernidade que contextualiza o 

novo museu. As fábricas, o comboio, com os seus horários, vêm impor uma nova noção de 

tempo, que se assume agora como uma fronteira (Giddens, 1990).  

 

Se o advento de novas formas de comunicação permite abolir fronteiras espacio-temporais, 

vem criar simultaneamente o desenraizamento, a descontinuidade, destruindo as diferenças 

entre locais. Os museus vêm, neste contexto, permitir devolver às populações as suas 

coordenadas, como meios de conservar, consolidar e comunicar, um ponto de referência da 

civilização. Constituindo-se sob a ideia de acumulação, como uma espécie de arquivo geral 

concentrando num único local todos os tempos, todas as épocas, formas e gostos, o museu 

será um lugar de todos os tempos, de “tempo indefinidamente acumulado” mas ele próprio fora 

do tempo, inacessível, imóvel – uma heterotopia, como nos refere Foucault (Foulcault, 1986: 24 

cit in Bennett, 1995: 1). 

 

O triunfo do liberalismo em Portugal (1820-1834) é indissociável de todo este contexto, 

nomeadamente de reacção ao invasor francês, espelhando também, simultaneamente, a 

importância crescente da burguesia. A noção de poder político vem agora questionar o 

princípio da autoridade, lutando-se pela liberdade em condenação do absolutismo, tabelado 

pela democracia parlamentar ao nível político, pelo crescimento da burguesia ao nível social, 

pela liberdade de expressão ao nível cultural, pelo anticlericalismo e secularismo ao nível moral 

e pelas nacionalidades ao nível internacional (Semedo, 2003a). Uma sociedade liberal exigia a 

educação política, cultural e ideológica dos seus cidadãos. 

 

É particularmente evidente o interesse da burguesia pela inovação, bem patente na 

organização das exposições mundiais. Portugal aderiu ao movimento expositivo desde o seu 

começo, enviando delegações e representações para diversas exposições internacionais. 

Visando a promoção do desenvolvimento industrial e da investigação científica e tecnológica, 

que permitiam reforçar posições ao nível económico e político. Tal orientação é notória na 

cidade do Porto, onde a burguesia assumiu, desde a Idade Média, um papel de particular 

destaque. Citemos como exemplo a exposição realizada no Palácio de Cristal do Porto de 1865 

que escolhe sugestivamente como tema “Desenvolvimento e Industrialização”, marcando a 

posição hegemónica da burguesia portuense que controlava as principais actividades 

comerciais e industriais do país.  
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É precisamente no Porto que D. Pedro cria o primeiro museu português, em 1833, fruto do 

movimento liberal e revolucionário, curiosamente em pleno Cerco do Porto. Era sua vontade 

criar um museu de pintura, deixando a cargo do professor da Academia de Belas Artes, João 

Pedro Ribeiro, a elaboração de um relatório sobre o estado da instrução pública na cidade e 

examinar as colecções confiscadas aos conventos e casas de aristocratas emigrados, de modo 

a constituir uma colecção. O museu a criar constituiria um campo neutro e consensual para 

albergar todo este património.   

 

O referido relatório é apresentado no mesmo ano, juntamente com o Regulamento para o 

Museo Portuense. O museu teve sempre presente o desenvolvimento da instrução pública (artº 

3º), da formação do cidadão, embora na prática continuasse a privilegiar a instrução dos 

frequentadores da Academia, numa estreita ligação a um centro de ensino das artes e do 

desenho. Mas o seu director reiterava firmemente que a grandeza dos trabalhos e o gosto pela 

beleza se espalhariam a todas as classes sociais que, pelo hábito de ver e comparar 

adquiririam conhecimento (Semedo, 2003a). O Museu Portuense abre ao público em 1840. 

 

Em 1836 ordena-se já no “Diário do Governo” a criação em cada capital de distrito de uma 

biblioteca pública e de um gabinete de raridades e de pintura, não só com o intuito de 

salvaguardar os bens dos extintos conventos, mas também no desejo de disseminar a 

instrução e o gosto pelas artes, num intuito de fruição essencialmente estética alargada a 

camadas mais vastas da população:  

 

“O âmbito museológico do público dos museus centra-se, ainda e só, na aristocracia e na 

burguesia letrada que assume a responsabilidade de partilhar as suas colecções e/ou os 

núcleos artísticos existentes no país.” (Teixeira, 2000). 

 

Em 1850 surge, pela mão da autarquia portuense, o segundo museu da cidade para instalar a 

recém adquirida colecção de João Allen – o Novo Museo Portuense ou Museo Allen, que abre 

ao público dois anos mais tarde. Será curioso notar a referência do seu director, no catálogo do 

museu, de que deve ser deixado a cada um o direito de usar a sua inteligência e sentimentos 

para analisar os objectos, providenciando-se apenas informação sumária sobre cada peça. O 

museu abria ao público, gratuitamente, aos domingos e três dias por semana para estudantes. 

O seu regulamento define-o como um museu recreativo para os habitantes da cidade, devendo 

promover a cultura e desenvolver as Belas Artes, as Ciências Naturais e Industriais, numa 

vocação civilizacional e enciclopédica (Semedo, 2003a). 

 

Em Lisboa data de 1875 a proposta de constituir uma Biblioteca Nacional e um Museu Nacional 

de Belas Artes que vemos aparecer apenas em 1884, instalado no palácio dos Condes de 

Alvor. 
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O final do século XIX caracteriza-se por esforços de modernização de uma burguesia activa e 

pelos impactos que veio provocar aos mais diversos níveis. A consolidação do domínio imperial 

e a afirmação de um discurso totalitário do mundo português articula-se com a procura de 

novos mercados, constituindo o enquadramento para a emergência de estudos etnográficos e 

arqueológicos e para o surgimento dos primeiros museus temáticos em Portugal. Primeiro os 

museus militar e naval, depois os museus etnográficos e arqueológicos. É a redescoberta do 

passado produzindo um verdadeiro entusiasmo pela fundação de sociedades científicas de 

história e arqueologia em toda a Europa (idem).  

 

Será de referir a constituição dos Museu Colonial (1870) e do museu da Sociedade de 

Geografia de Lisboa (1875), associados à importância crescente das colónias africanas e à 

afirmação do discurso totalitário do império. 

 

Surge também neste contexto o Museu Ethnographico Portuguez, em 1893, a que está 

associado o nome de José Leite de Vasconcelos. Considera-se indispensável a exposição 

ordenada dos objectos já que o museu não tem apenas a função de lazer, antes tem um 

carácter instrutivo, sendo a difusão do conhecimento a primeira condição do progresso. O 

processo de estudo, interpretação e representação do passado são transmitidos às 

experiências diárias do público, exigindo-se, assim, uma especialização dos responsáveis do 

museu. Os objectos valem pela sua relação e contexto e não pelas suas qualidades estéticas 

(idem). 

 

Reflexo da crescente preocupação com a cultura local e fomentando a descentralização, 

surgem os museus locais, caracteristicamente multidisciplinares, assumindo habitualmente o 

modelo de sociedades científicas. E embora afirmando-se como instituições modestas nas 

suas dimensões e conteúdos, mas de forte valor sentimental, não deixam de apresentar 

ambiciosos objectivos enciclopedistas.  

 

Em 1892 Santos Rocha, então conhecido arqueólogo, apresentara na Câmara Municipal da 

Figueira da Foz uma proposta em que salienta a conveniência de abrir um museu na cidade 

para salvaguarda e exposição dos materiais resultantes das suas escavações. O museu vai 

abrir dois anos mais tarde. 

 

Estes princípios ideológicos inovadores fomentados pelos museus que então emergiam não 

conheceram, no entanto, recursos para a sua sustentabilidade nem grande envolvimento por 

parte da classe política, particularmente preocupada que estava com pressões diversas. Na 

prática, estas exposições reproduziam maioritariamente as mesmas práticas de acumulação 

verificadas anteriormente. 

 



Museus: objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 49

Continuava, contudo, a reclamar-se catálogos e guias mais elucidativos para o público, 

horários de abertura mais alargados e a inclusão de serviços de apoio (bancos, casas de 

banho…). Os jornais constituíam o instrumento utilizado pelo público para veicular estas suas 

opiniões, assumindo-se como importantes difusores da imagem do museu (Semedo, 2003a). 

 

O sucesso do museu baseava-se no mundo quase mágico que proporcionava ao seu visitante, 

através da apresentação do “objecto verdadeiro”. O seu aparecimento vem responder aos 

novos conhecimentos em expansão, permitindo uma aprendizagem em larga escala e 

apresentando ícones que permitem recriar as glórias passadas. 

 

No final de oitocentos, o país conhece intensas e diversificadas contradições sociopolíticas 

tornando o país ingovernável. O arrastamento de tal estado das coisas culminará, de resto, na 

proclamação da República em 5 de Outubro de 1910. 

 

O advento da República marca um período de renovação ao nível da política museológica e da 

protecção do património histórico, com publicação de legislação específica para a sua 

conservação e integridade. O país é dividido em três áreas funcionando em cada uma delas 

um Conselho de Arte e Arqueologia coordenados pela Direcção Geral da Instrução Secundária, 

Superior e Especial. O discurso da 1ª República associa assim o património à sua preocupação 

primordial com a educação do cidadão (e já não apenas a “instrução” defendida pelos liberais, 

entendida agora como o saber ler e escrever), reforçando a vocação pública dos museus. Mais 

do que educação, os estudantes necessitavam de ser integrados na nação republicana, razão 

pela qual a sua educação deveria passar pelo contacto contínuo com o ambiente nacional, 

visitas a fábricas e a museus. O meio exterior era, assim, valorizado pela primeira vez, 

contribuindo para que a educação fosse intuitiva e apelasse à prática. Os museus deviam 

tornar-se mais acessíveis ao público, instruindo sem fatigar, tomando o seu lugar entre as mais 

poderosas e saudáveis ferramentas para a ginástica intelectual (Ramos, 1994 cit in Semedo, 

2003a). 

 

Este período é igualmente marcado pelo crescimento da importância do funcionário público e 

pela imposição de uma cultura especializada que era agora remunerada, formando-se deste 

modo uma classe profissional cuja posição social dependia da sua educação e experiência, 

mas simultaneamente marcada pela escassez de recursos (Semedo, 2003a). 

 

Nos primeiros anos do século XX o museu privilegiava ainda, essencialmente, a sua função 

como armazém de tesouros nacionais, catalogando-os e conservando-os, ignorando o visitante 

nos aspectos expositivos - privilegiando em primeiro lugar o objecto, a sua natureza 

documental e a sua quantidade. 
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Só após a I Guerra Mundial a museografia se assume como disciplina aplicada com uma 

metodologia rigorosa, tendência bem traduzida pela criação de uma comunidade museológica 

internacional em 1926 depois sucedida pela constituição do International Council of Museums – 

ICOM em 1946. 

 

Caracteriza os museus desta época uma renovação e modernização dos modelos expositivos, 

expondo apenas o acervo mais significativo e constituindo reservas; apostando nos aspectos 

estéticos por oposição à acumulação em vitrinas. A atenção passa a centrar-se em apenas 

alguns objectos apresentados em ambientes neutros, iluminados e com legendas sucintas. 

 

Em Portugal, o golpe de Estado de 28 de Maio de 1926 consagrado pela Constituição de 1933 

- símbolo do Estado Novo e do poder absoluto de Oliveira Salazar (reflexo do ciclo de crises da 

democracia liberal europeia e da depressão económica internacional) – vem abortar a curta 

experiência democrática da 1ª República. 

 

A matriz cultural do Estado Novo apresenta-se como uma base sólida contra o comunismo, 

anti-liberal e influenciada pelas tendências mais conservadoras da democracia cristã, baseada 

na glorificação do imperialismo nacionalista: Deus, Pátria e Família. A sua hegemonia 

ideológica baseia-se na reorganização da acção cultural claramente assumida como 

propaganda, limitando a liberdade de expressão e instituindo a censura. 

 

É tempo de celebração e glorificação dos grandes feitos da Nação, espaço em que a história e 

os seus testemunhos materiais (monumentos, colecções…) desempenham um papel de 

grande destaque para o reforço da designada “identidade nacional”. Aos museus cumpre neste 

contexto apresentar os tesouros do génio português, glorificando os seus feitos históricos e os 

valores puros e tradicionais. A Exposição Colonial de 1934 no Porto é um acto “de evidente, 

declarada e dirigida propaganda”, um acto do Poder da cultura dominante “que decide e realiza 

um acontecimento destinado a afirmar como verdade absoluta a sua convicção” (Lira, 2003: 

41). No campo simbólico a Exposição do Mundo Português ocorrida em Lisboa em 1940 

constituiu o momento mais alto desta política. Mas também os projectos do Museu do Império e 

de museus municipais ou mesmo das casas do povo se constituem como veículos de 

propaganda ideológica. Ou ainda o projecto pessoal de António Ferro, ideólogo do regime, de 

constituição do Museu de Arte Popular, aberto em 1948. 

 

O Decreto-Lei nº 20 985, de 7 de Março de 1932, produzido neste contexto, constitui o primeiro 

quadro de organização museológica nacional. Este decreto extingue os anteriores conselhos 

de arte e arqueologia concentrando as funções técnicas e administrativas no Conselho 

Superior de Belas Artes enquanto a investigação cabia à Academia Nacional de Belas Artes. 

Apesar de não acarretar novidades significativas no que respeita à política museológica, este 
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decreto denota contudo o desejo de organizar e centralizar a direcção de um programa 

museológico.  

 

A década de 1950 foi uma altura de mudança, destacando-se em 1953 a criação do primeiro 

serviço de educação do país, no Museu Nacional de Arte Antiga. O período que se lhe seguiu 

até 1974 foi condicionado por três fenómenos a salientar: o êxodo rural, a explosão industrial e 

urbana e a abertura económica da Europa a partir dos anos 60, num processo de agonia do 

próprio regime (acentuado pela generalização da guerra colonial e pelas próprias divisões 

internas relativas ao futuro do regime). 

 

Saído dos destroços da II Guerra Mundial, o contexto internacional fornece o enquadramento 

para este panorama. O período de reconstrução que se lhe seguiu, acentuado nos anos 50, 

introduziu mudanças significativas: a valorização do património como responsabilidade quer do 

Estado quer das populações; reconcepção do museu como instituição; nascimento de novas 

tipologias (museu local, ecomuseu); um conceito mais funcional e democrático dos seus 

serviços que enfrentavam fortes críticas ao seu elitismo; novas e mais sofisticadas aplicações 

técnicas e museográficas, dedicando-se a actividades de carácter mais didáctico e ao 

cumprimento das exigências da cultura de massas. 

 

O isolamento português neste período, decorrente do seu contexto político, acarretou uma 

quase paralisação do desenvolvimento cultural, notório também no panorama museológico, 

que só os anos 60 irão reverter, abrindo-se a uma mudança quer no plano estrutural quer na 

sua função social. Foi decisiva para esta mudança a acção da Fundação Calouste Gulbenkian, 

criada em 1956 e totalmente independente do Estado, associada a um processo de relativa 

abertura política à influência estrangeira.  

 

Torna-se paulatinamente evidente o desejo de desempenhar um papel mais interventivo e 

conhecedor das tendências museológicas internacionais. A publicação em 1953 do livro 

“Elementos de Museologia” de Mário Gonçalves Viana é disso exemplo (cit in Semedo, 2003a). 

Este manual discutia alguns dos princípios teóricos que deveriam orientar os profissionais dos 

museus, desde o tratamento das políticas de colecções à educação, visitantes e exposições, 

para além de outros aspectos práticos. O autor afirma a necessidade de mudança nos museus 

para garantir o seu sucesso, apontando como motivo para a fraca adesão pública à visita ao 

museu a insuficiente cultura de massas, imobilidade e isolamento dos museus (idem). Defende 

o museu enquanto espaço confortável, inspirador e de aprendizagem para o público, não 

apenas pela apresentação das colecções mas também pelas actividades educativas que 

oferece. 
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É curioso notar que apenas 5% dos museus portugueses tem a sua criação anterior a 1899, 

havendo um crescimento notório no período compreendido entre os anos 30 a 70 (14%) que se 

vê decrescer na década seguinte, embora seja de referir que nem todos os museus estão 

abertos regularmente ao público (OAC, 2006:22).  

 

A revolução de 1974 veio romper com o processo de ditadura salazarista instaurado com o 

Golpe de Estado de 1926 e inaugurar um novo processo democrático no país, assente na 

definição de uma Constituição da República Portuguesa que o orienta e lhe serve de suporte. 

 

Na prática, só o pós 25 de Abril de 1974 veio permitir de novo a ligação da cultura à educação 

e à comunicação social, a identificação de cinco áreas distintas entre as até aí designadas 

artes e as letras (literatura, teatro, cinema, música e artes plásticas), atribuir importância à 

democratização da cultura e à língua portuguesa (Santos, 1998: 65). Estes aspectos vão 

marcar as políticas culturais ao longo dos anos seguintes. 

 

O 25 de Abril de 1974 marcou, de facto, decisivamente o panorama museológico, momento a 

partir do qual se vem reforçando a ideia de que a defesa e promoção do património não 

constitui uma mera questão do Estado, antes diz respeito a todos e para a qual todos devem 

contribuir. Exacerba-se a sua função de memória, reforça-se a sua missão identitária.  

 

A constituição em 1976 da Secretaria de Estado da Cultura (SEC), na dependência directa do 

Primeiro-ministro, constitui um marco de relevo para a acção cultural deste período. Os seus 

grandes objectivos vão no sentido de prosseguir as acções que visam solucionar os problemas 

herdados do período anterior, tendo como prioridade a inventariação, classificação, 

conservação e defesa do património cultural. A sua actuação deve dar particular atenção à 

democratização e descentralização cultural, ao estímulo à criação e à cooperação. A tónica da 

democratização e descentralização cultural (particularmente marcada pela prioridade da 

alfabetização, do fomento do associativismo juvenil e da animação sócio-cultural) vai percorrer 

este período. Em prol do reforço da identidade nacional promove-se a participação cultural, a 

salvaguarda do património e a valorização da criação e difusão culturais. No entanto, só nos 

anos 80 do século XX se explicita o conceito de cultura e se estruturam os objectivos e 

orgânica da política cultural em Portugal, constituindo então a cultura tema recorrente do 

discurso político (Santos, 1998: 68). Destaque-se, a este propósito, a constituição do Instituto 

Português do Património Cultural (IPPC) no seio da SEC em 1980, ao qual cabe a tutela dos 

museus; ou o forte investimento financeiro efectuado na área cultural (que é na ordem dos 29% 

entre 1985 e 1995), atribuído ao conjunto de actividades relacionadas, nomeadamente 

museus. Ou ainda na década de 80 a produção de legislação específica para a área cultural, 

destacando-se a Lei 13/85 de 6 de Julho (nunca regulamentada), a Lei do Mecenato com o DL 

258/86 e o despacho Normativo nº 113/86 de 10 de Dezembro visando a elaboração de uma 

Lei de Bases do Património (idem). 
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Não admira, neste contexto, o boom de museus verificado, a constituição de museus sob 

diferentes tutelas, a crescente e intensa produção científica especializada, com edição de 

bibliografia e artigos especializados diversos. No final da década de 90 interrogam-se e 

polemizam-se os discursos museológicos e os modos de “fazeres públicos”, suscitado pelo 

surgimento dos novos museus (em particular no campo das artes) e a afirmação das diferenças 

e oposições (ao nível financeiro e de opções estéticas e “políticas”) entre eles (Santos, 1998: 

129). No entanto, em 1999 apenas 20% dos museus portugueses tinha serviços educativos. 

 

Em 1992 o IPPC veio a ser extinto dando lugar ao IPPAAR – Instituto Português do Património 

Arqueológico e Arquitectónico e ao IPM – Instituto Português de Museus (este com a tutela dos 

museus), ainda no seio da SEC, posteriormente elevada ao estatuto de Ministério da Cultura.  

 

O número crescente de museus surgidos a partir de então (a década de 80 é a época de 

abertura de 58% dos museus portugueses) constituiu, pois, uma consequência lógica deste 

intenso movimento, a que vem somar-se o reforço do Poder Local e do papel das autarquias, 

às quais cabe hoje a tutela de 41% (OAC, 2006:13) dos museus portugueses. As temáticas 

destes jovens museus, tendencialmente mais especializadas e localizadas, proporcionam o 

surgimento de pequenos museus um pouco por todo o lado, numa clara intenção de perpetuar 

as memórias locais, devolvendo às populações o seu próprio passado e de contribuir para o 

orgulho colectivo das regiões.  

 

Vemos, no entanto, surgir e afirmar-se museus em diversos outros enquadramentos e tutelas, 

dos quais serão dignos de nota os museus de empresa, de particulares, os museus da Igreja 

Católica, Misericórdia, ou de fundações e associações, entre outros... Os museus nacionais, 

tutelados pelo Ministério da Cultura através do Instituto Português de Museus (num total de 29 

em 2006) constituem pois, neste contexto, apenas uma parte da questão (sendo actualmente, 

no entanto, 43% dos museus tutelados pela administração central). Actualmente predominam, 

de facto, os museus com tutela localizada no sector público (mais de 60%). 

 

O período mais recente, entre 2000 e 2005, caracteriza-se por uma valorização do património 

móvel, quer a cargo do sector público quer privado (OAC, 2006), associado à constituição de 

novos projectos museológicos ou assim designados, denunciando um crescimento de 728 

(2000) para 1.018 (2005) museus em funcionamento, que se traduz num crescimento 

significativo de 40%. Os museus abertos neste período correspondem a 20% dos museus do 

país. Os museus dependentes da administração local revelam neste período um crescimento 

de 18% (89% dos quais dependentes de câmaras municipais), enquanto os museus tutelados 

pela administração central denotam uma certa estagnação. Os museus constituídos no seio do 

sector privado apresentam um crescimento de 16% (76% destes no seio de instituições 

privadas sem fins lucrativos, nomeadamente associações em 37% dos casos) para o mesmo 
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período, sendo de salientar a subida dos tutelados por empresas privadas (subida de 4%) e 

fundações (subida de 2%) (OAC, 2006:15). 

 

Neste universo os museus abertos ao público são maioritários e registam um crescimento 

assinalável (42%). Destaca-se ainda um crescimento nos museus com abertura esporádica 

(118%). Num outro plano, sublinhe-se a tendência crescente do anúncio público de projectos 

de criação de museus (com um crescimento de 153%), mais de 90% dos quais da 

responsabilidade da Administração Local (62%) e do sector privado (29%). Esta tendência, 

disseminada por todo o pais, é particularmente notória no litoral Norte e Centro e menos 

acentuada no Alentejo (OAC, 2006: 6 a 9): 

 

“Assim, em termos gerais, pode dizer-se que o panorama museológico permanece em 

expansão. Até que ponto o crescimento quantitativo simples que se verifica é acompanhado 

quando se aplicam os 5 critérios de selecção um pouco mais rigorosos, ou seja, quando se 

passa ao universo a inquirir pelo INE? (…) 

“(…) uma parte não despicienda do aumento constatado refere-se a uma franja 

relativamente heterogénea que mostra alguma instabilidade quanto ao cumprimento dos 

critérios em causa.” (idem: 9 e11) 

 

No que ao tipo de museu diz respeito predominam os museus de etnografia e de arqueologia, 

de arte, mistos e pluridisciplinares e ainda os museus especializados, constituindo cerca de 

dois terços dos museus (OAC, 2006:16). 

 

Ainda de acordo com os dados apurados pelo Observatório das Actividades Culturais, Lisboa e 

Vale do Tejo constituem as regiões mais dinâmicas neste sector cultural, apresentando as 

percentagens mais elevadas de museus no nosso país (30%), tendo no extremo oposto os 

Açores (4%). A região norte recebe 25% dos museus, o centro 18%, o Alentejo 10%, Algarve 

7% e a Madeira 5%. No entanto, o maior crescimento do número de museus verificou-se no 

norte (22%) e Madeira (21%), sendo o mais baixo em Lisboa e Vale do Tejo (8%) e Açores 

(4%). Será ainda de destacar a diminuição do número de concelhos sem qualquer museu 

(OAC, 2006:18). 

 

A alteração do contexto em que se movem os museus de hoje assenta num cenário social e 

cultural onde as relações de poder não podem ser dissociadas do papel atribuído à cultura, ao 

Estado, aos objectos que os simbolizam, aos discursos de representação e à forma como os 

grupos sociais se representam nesses discursos (Faria, 2000). Afastado que está dessa aura 

de civilização e prestígio, ritual de conduta e educação de base essencialmente exclusiva, o 

museu de hoje promove uma cada vez maior participação e envolvimento do visitante, 

associando à educação o carácter lúdico das suas propostas. A aposta na experiência e nas 

sensações, possibilitadas pelas sofisticadas evoluções tecnológicas contemporâneas, afasta o 

museu do único sentido que o norteou no passado – o olhar. Mas à crescente democratização 
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dos museus não é alheia a paulatina substituição dos grupos sociais que compõem quer o 

campo da produção quer o campo do consumo, a crescente indústria de lazer sensacionalista 

e imediatista, bem como a sua inserção na era da globalização (idem). Esbatem-se os três 

níveis tradicionais de cultura, afirmam-se e desenvolvem-se novas combinações de consumos 

e atitudes dos públicos (Santos Silva et al., 2000). 

 

Esta proliferação de museus e a facilidade com que vemos assim auto designar-se inúmeras 

estruturas, exige-nos um maior cuidado na análise e definição do panorama museológico 

nacional. No entanto, será de destacar a partir de 2000 o desenvolvimento das políticas 

culturais públicas, marcadas por uma requalificação dos museus nacionais (para a qual terá 

contribuído a participação de fundos comunitários), a constituição em 2000 da Estrutura de 

Projecto Rede Portuguesa de Museus (RPM) e a aprovação da Lei Quadro dos Museus 

Portugueses (Lei nº 47/2004 de 19 de Agosto) que visa a definição dos princípios da política 

museológica nacional e estabelecer o seu regime jurídico comum (OAC, 2006). Para além de 

institucionalizar a RPM (capítulo VIII), estabelece já a distinção entre museu e colecção 

visitável (capítulo I, artº 3º e 4º) e a publicação das regras de credenciação de museus (capítulo 

IX). 

 

A referida Lei-Quadro dos Museus Portugueses vem, assim, certamente contribuir 

decisivamente para uma necessária definição, instituindo como conceito de Museu: 

 

“1 - Museu é uma instituição de carácter permanente, com ou sem personalidade jurídica, 

sem fins lucrativos, dotada de uma estrutura organizacional que lhe permite: 

a) garantir um destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá-los através da 

investigação, incorporação, inventário, documentação, conservação, interpretação, 

exposição e divulgação, com objectivos científicos, educativos e lúdicos; 

b) facultar acesso regular ao público e fomentar a democratização da cultura, a 

promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade.” (In Lei Quadro, artº 3º, 1). 

 

A RPM, embora assente num regime de adesão voluntária, permitiu instituir um sistema que 

chamaríamos de “acreditação”, a partir da qual promove e apoia a qualificação dos museus, 

baseando a sua actividade não só nos museus nacionais, como nos museus credenciados e 

nos núcleos de apoio a museus “de acordo com o princípio de subsidiariedade” (Lei Quadro 

artº 105ª,1): 

 

“A Rede Portuguesa de Museus tem os seguintes objectivos: 

a) A valorização e a qualificação da realidade museológica nacional; 

b) A cooperação institucional e a articulação entre museus; 

c) A descentralização de recursos; 

d) O planeamento e a racionalização dos investimentos públicos em museus; 

e) A difusão da informação relativa aos museus; 
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f) A promoção do rigor e do profissionalismo das práticas museológicas e das técnicas 

museográficas; 

g) O fomento da articulação entre museus.” (Lei quadro, artº103º) 

 

A publicação do Despacho Normativo 3/2006 de 25 de Janeiro, relativo à credenciação de 

museus, vem reforçar o sentido de qualificação das entidades museológicas do País, no 

respeito pela sua diversidade, estabelecendo e clarificando as regras no relacionamento com a 

Administração Pública através da adesão à RPM: 

 

“A qualidade nos museus constitui o objectivo axial da respectiva credenciação, aspecto 

com repercussão, seja na salvaguarda e valorização dos bens culturais neles incorporados 

seja no aumento e na diversificação dos públicos. Com efeito, o impacte social da 

credenciação leva que os públicos sejam os principais beneficiários do processo de 

elevação da qualidade dos museus portugueses que agora se implementa, dada a 

importância social das instituições museológicas e o seu papel no desenvolvimento 

integrado, na coesão social, na promoção da cultura e na educação permanente.” 

(Despacho Normativo nº3/2006) 

 

Não deixará de ser curioso analisar, no entanto, esta tendência para a proliferação de museus 

num país onde, paradoxalmente, se verificam números reduzidos de públicos de museus, 

segundo os dados dos vários estudos realizados a públicos da cultura e aos quais nos 

referiremos de seguida. Apesar dos dados avançados pelo INE a respeito dos visitantes dos 

museus, apontando para 8,9 milhões de visitantes/ano (numa média de 34,8 visitantes por 

museu) não poderemos esquecer a grande disparidade existente entre os números de 

visitantes de cada museu, alinhando de um lado (poucos) museus (Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves, Museu Nacional dos Coches, Museu Nacional de Arte Antiga, 

Museu Nacional de Arqueologia, Museu Monográfico de Coinímbriga…) com muitas dezenas 

(nalguns casos centenas) de milhares de visitantes e do outro (a maioria de) museus com 

pouco mais de uma ou duas dezenas de milhar de visitantes/ano. Por outro lado, os valores 

apontados englobam os jardins zoológicos, botânicos e aquários, chamando a si 27% do total 

de público. Recorde-se ainda a tendência para práticas cumulativas no campo destas 

actividades culturais, bem como o significativo número de turistas em alguns museus 

(particularmente notório nos museus de tutela nacional e com maior incidência na capital, que 

detém, como vimos anteriormente, 52% do público de museus nacionais). 



Museus: objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 57

Capítulo III 

O caminho fez-se caminhando… 

 

 
“Caminante, son tus huellas  

el camino y nada más;  
Caminante, no hay camino,  
se hace camino al andar.  

Al andar se hace el camino,  
y al volver la vista atrás  

se ve la senda que nunca  
se ha de volver a pisar.  

Caminante no hay camino  
sino estelas en la mar.” 

 
António Machado12. 

 

1. Introdução 
 

Quando sublinhamos o processo de crescente democratização dos museus, sedimentado no 

percurso histórico que estas instituições vêm percorrendo desde a sua criação, somos levados 

a pensar que a opção de visitar ou não museus caberia, agora, livremente, a cada um de nós. 

Poderemos efectivamente afirmá-lo? Estarão criadas todas as condições e cumpridas todas as 

premissas desta democratização no seu sentido lato?  

 

Democratização em museus significa acessibilidade, constituindo esta, antes de mais, a 

“facilidade de aproximação” (definição de Dicionário), a igualdade de oportunidades de 

participação, eliminando barreiras físicas, psicológicas, culturais, sociais... Num sentido lato, 

acessibilidade começa por ser, antes de mais, uma atitude. 

 

Os museus do século XXI assumem-se maioritariamente, pelo seu discurso, como espaços 

acessíveis. Por que continua, então, a grande parte dos nossos museus, a abrir regularmente 

as suas portas para um público reduzido, tendencialmente escolar? Por que continuam a ouvir-

se discursos assumindo o Museu como uma “extensão da escola”? Por que encontramos 

ausências sistemáticas nos públicos dos museus? Por que continua o museu a provocar 

sentimentos de não pertença? Por que é tão frequente a interrogação “Por que não vêm aos 

museus?” (Du Bery, 1994 ; Rico, 2002). 

 

Os museus têm procurado contrariar este processo multiplicando técnicas e práticas de 

mediação com os seus públicos: encetando planos mais simples ou mais arrojados de 

interpretação, exposição e divulgação, estratégias definidas de comunicação e marketing, 

programas direccionados para públicos-alvo, insistindo na formação na área das 

                                                 
12 In António Machado, Provérbios y Cantares XXIX. 
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acessibilidades, procurando potenciar o desejo de visita de públicos cada vez mais diversos, 

numerosos e exigentes...  

 

Constitui também sua prática habitual (decorrente igualmente da legislação em vigor), ter em 

consideração as necessidades especiais dos seus públicos, trabalhando a acessibilidade num 

sentido lato. Para além da organização de visitas, oficinas e actividades diversas direccionadas 

para deficientes enquanto público-alvo (cite-se a título de exemplo o Museu do Carro Eléctrico 

que tem mesmo um catálogo em Braille da sua exposição; o Museu dos Transportes e 

Comunicações, que inclui um percurso áudio e desdobrável em Braille numa das exposições 

permanentes; o Museu Nacional de Soares dos Reis, com um percurso mais ou menos regular 

de visitas para cegos; ou, fora da cidade, o Museu das Rendas de Bilros em Vila do Conde, o 

Museu Alberto Sampaio em Guimarães, o Museu da Quinta de Santiago em Matosinhos, entre 

tantos outros), têm os museus também tido em consideração, nas suas exposições, a altura de 

colocação de legendas e objectos, a disponibilização de informação áudio e de objectos para 

manuseamento, a colocação de elevadores, de wc adequados, a realização de acções de 

formação e sensibilização para os seus profissionais, entre muitas outras propostas. Mas 

estarão os museus efectivamente acessíveis?  

 

O plano legislativo denota uma maior atenção relativamente à acessibilidade13. A Constituição 

da República Portuguesa reconhece a todos iguais direitos de participação bem como o direito 

à informação. A recentemente publicada Lei-Quadro dos Museus Portugueses14 afirma caber 

ao museu “facultar acesso regular ao público e fomentar a democratização da cultura, a 

promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade” (artº 3º do Cap. I). Constitui também 

premissa do museu preconizado pelo ICOM ser 

 

“(…) uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu 

desenvolvimento, aberto ao público” (ICOM, 2003: 16) 

 

Acessibilidade e comunicação em museus constituem, na generalidade, uma preocupação 

crescente. É um facto. Porém a questão inicial mantém-se. Nela baseamos o nosso projecto de 

investigação. Sobre ela equacionámos diversas respostas – hipóteses teóricas – iniciando um 

processo de “descoberta”, já que exigiam ser confrontadas pelos dados da observação. 

Procurámos alicerçar um projecto definido que, escolhendo técnicas de pesquisa adequadas e 

adoptando procedimentos e métodos consentâneos com os resultados que pretendíamos vir a 

obter, nos permitisse delinear conclusões. 

 

As diversas leituras exploratórias realizadas, mais especializadas ou mais generalistas, de 

âmbito estritamente técnico ou de carácter mais literário, abriram as portas para o trabalho. 

                                                 
13  Bem patente no DL 123/97 de 22 de Maio que preconiza “construir sem barreiras para uma sociedade inclusiva”, 
recentemente revogado pelo DL nº 163/2006 de 8 de Agosto. 
14 Lei nº 47/2004 de 19 de Agosto. 
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Associamo-las aos conhecimentos empíricos (e “conversas” informais), aos dados recolhidos 

em diversos encontros científicos, à observação participante, aos contactos informais com 

museus e seus profissionais, às visitas regulares a museus nacionais e estrangeiros, ao 

contacto com os públicos. Assim se definiram conceitos, se delinearam objectivos, se 

estruturaram estratégias. Urgia, no entanto, a aproximação centrada ao terreno de análise - a 

observação directa, o contacto com diversos interlocutores, o acesso à documentação 

produzida... – através de case studies, procurando, pela questão quem comunica? e com quem 

comunica?, responder à interrogação subjacente como e o que comunica?. 

 

 
 

2. Metodologia 
 

Assumimos o processo de investigação encetado como um caminho a percorrer, procurando 

respostas para um melhor conhecimento da temática que nos motivou, disponíveis para aceitar 

como parte deste processo todas as hesitações, desvios e incertezas que desde logo implica 

(Quivy, 1998: 31), cientes que, como nos recorda o poeta António Machado “o caminho faz-se 

caminhando” 15. 

 

Recordamos a afirmação de Bachelard (cit in Quivy, 1998: 25) que “o facto científico é 

conquistado, construído e verificado”. É conquistado sobre os preconceitos exigindo uma 

ruptura com as falsas evidências e um olhar atento às armadilhas impostas pela nossa própria 

formação; construído pela razão através da verificação alicerçada num quadro teórico de 

referência; verificado pela comprovação dos factos.  

 

Uma interrogação 

Uma definição clara e concisa da nossa interrogação, fio condutor de todo a investigação, 

constituiu a primeira etapa do trabalho. Uma pergunta de partida que correspondesse aos três 

níveis de exigência sublinhados por Quivy (1998: 44): clareza, exequibilidade e pertinência. 

Uma pergunta aberta, exposta a uma multiplicidade de respostas, procurando compreender e 

conhecer a realidade num campo de possibilidades e desafios que desde logo se afiguravam: 

 

Há comunicação efectiva entre os museus e a diversidade de públicos? E, neste 

contexto, são os museus espaços de acessibilidade e factores de democratização? 

 

Caracterizamos esta pergunta como precisa, concisa e unívoca, já que delimita um campo bem 

definido de incidência – os museus – e uma temática específica - a questão da acessibilidade. 

Tendo ao nosso dispor um vasto campo de análise para explorar, terreno que bem 

                                                 
15 In António Machado, Provérbios y Cantares XXIX. 
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conhecemos por formação especializada, conhecimento do terreno de análise e vários anos de 

prática profissional, pareceu-nos ser perfeitamente exequível alicerçar nesta questão o nosso 

plano de trabalho. Consideramos igualmente ser uma questão pertinente que permitia 

compreender o fenómeno em estudo. 

 

A heurística 

Iniciou-se então um vasto leque de leituras exploratórias que nos permitiu criar um quadro 

contextual para estruturar a nossa problemática. Estas leituras não se cingiram a um campo 

técnico e especializado. Pelo contrário, procurou-se uma miríade de referências em leituras de 

carácter mais abrangente, caminhando pelas áreas da história, da geografia, da sociologia, da 

psicologia, da antropologia, da museologia e mesmo da literatura, numa abordagem aliciante, 

inspiradora e enriquecedora, que permitiu delinear novas e mais perspicazes significações, até 

então não adivinhadas. 

 

Tendo presente o alerta de Raymond Quivy que significativamente afirma que “bem entendida, 

a lei do menor esforço é uma regra essencial do trabalho de investigação” (1998: 22), tivemos 

como preocupação a definição de um plano de leituras que permitisse confrontar diferentes 

perspectivas e interpretações diversas, que potenciasse uma reflexão pessoal e originalidade 

na abordagem das questões, e que viesse reforçar a necessária ruptura com os conhecimentos 

empíricos e ideias pré-estabelecidas relativamente à temática em estudo. Deste modo se foi 

contextualizando a nossa pergunta num quadro de reflexão teórica que lhe acrescentou novas 

e diversificadas abordagens e significados.  

 

Relativamente ao nosso espaço de trabalho – os museus – privilegiaram-se as leituras 

abordando a realidade cultural em que esta instituição se insere, as  

relações entre oferta e procura, as consequentes questões relacionadas com a comunicação e 

a recepção cultural, a dimensão e missão social do museu, a legislação, as práticas de 

mediação e os públicos dos museus. 

 

Do lado dos públicos, na sua qualificação de periféricos, nortearam-nos as questões da relação 

antropológica entre o eu e o outro, da comunicação, da troca e da partilha e, 

consequentemente, da exclusão, do estigma, da dicotomia centro/periferia...  

 

Avaliando a (des)igualdade de oportunidades de participação aos mais diversos níveis neste 

contexto, entramos pelo campo das acessibilidades – físicas, psicológicas, socio-económicas... 

-, atravessando sumariamente as matérias legislativas que lhe dão suporte na actualidade. 

 

Transversal aos dois campos, efectuamos a necessária abordagem histórica procurando 

enquadrar no percurso que a instituição “museu” vem traçando, o leque de preocupações e 
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áreas de acção que os museus enfrentam na actualidade relativamente aos seus públicos e 

assumem como sua missão. 

 

O leque de leituras exploratórias realizadas permitiu-nos, desde logo e para além de alicerçar e 

enquadrar a nossa pergunta de partida, alargar o campo das hipóteses de trabalho a ela 

associado. Seleccionado o programa de leituras em função dessa pergunta de partida e/ou da 

capacidade, directa ou indirecta, de com ela se articular (procurando na diversidade de 

abordagens uma mais inspiradora matéria-prima para a nossa reflexão pessoal), o programa 

de leituras assumiu-se como transversal a todas as fases do trabalho realizado. 

 

Do mesmo modo, também as reflexões e troca de conhecimentos e experiências com pessoas 

de diversos quadrantes e variadas formações (públicos ou potenciais públicos de museus) e 

com profissionais da museologia (em encontros científicos e encontros informais), constituíram 

momentos fundamentais para a estruturação da nossa problemática e delimitação dos seus 

contornos.  

 

Procurámos, de igual modo, dedicar uma maior atenção a outros contextos que, de alguma 

forma, se afigurassem como comparáveis ou inspiradores e, nesse formato, passíveis de nos 

suscitar novas possibilidades de hipóteses para a problemática em estudo. 

 

“Um olhar e o objecto desse olhar” 16 

Deste modo se lavrou o terreno em que se arriscou lançar as sementes para colher respostas 

para a questão de partida, inserida agora em contextos mais vastos de significações, lançando-

nos pistas para além dos pressupostos inicialmente definidos, obrigando-nos a uma reflexão 

sobre os contornos da nossa problemática e consequentes implicações metodológicas. Sem 

procurar negar a subjectividade inerente a qualquer programa de investigação, daqui partimos 

para a construção da perspectiva teórica a adoptar para responder à pergunta formulada, 

procurando uma definição clara dos seus limites ou, como afirma Bourdieu, procurando “saber 

o que não se sabe” (cit in Quivy, 1998: 97), inscrito num quadro conceptual de referência que 

entendemos ser ajustado ao nosso objecto de investigação - face à simultaneidade de uma 

cada vez mais intensa permeabilidade das ciências, maior interdisciplinaridade e de uma cada 

vez maior especialização, à crescente afirmação da função social dos museus, às novas 

preocupações sociais e da sociologia cultural (assente na noção de recepção), à importância 

crescente da sociabilidade, dos modelos de socialização e das relações 

marginalidade/periferia.  

                                                 
16 Quivy, 1998: 101 
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O modelo de análise 

O projecto de investigação formulado articulou, necessariamente, as hipóteses lançadas numa 

perspectiva teórica, empírica, assumidas como caminho para a descoberta, “um conjunto 

articulado de questões (...) que delimita zonas de visibilidade” (Almeida & Pinto, 2001: 63); e o 

objecto de investigação propriamente dito – a acessibilidade em museus -, definindo os 

contornos da nossa problemática. 

 

Partindo do somatório das diversas informações reunidas e da observação directa no terreno 

foram construídos conceitos, de raiz essencialmente empírica, decorrentes da formulação da 

própria pergunta de partida; foram igualmente definidos os seus indicadores e dimensão:  

� o conceito de museu, enquanto espaço de vocação pública e social cuja missão passa 

necessariamente pela valorização e divulgação de um património visando a formação 

pessoal e o desenvolvimento da sociedade; 

� o conceito de comunicação em museus, desde a sua vertente antropológica de relação 

com o outro; comunicação será “acto ou efeito de comunicar. Informação dada sobre 

qualquer assunto, participação, aviso. Ligação que existe entre diversos pontos. 

Transmissão. Convivência. Contacto.” (In Dicionário Dom Quixote da Língua 

Portuguesa, 2000: 406); 

� o conceito de acessibilidade como igualdade de oportunidades de participação, isto é,  

enquanto atitude em primeiro lugar; na definição de dicionário acessibilidade significa 

“Facilidade da chegada a.” (In Dicionário Dom Quixote da Língua Portuguesa, 2000: 

23) 

� o conceito de democratização traduzido em acessibilidade; 

� o conceito de públicos assumidos nas suas vertentes de consumidores (de cultura), de 

praticantes culturais e de públicos potenciais; 

� o conceito de periferia associado aos públicos em função da forma como se 

posicionam e/ou opõem relativamente a um centro – o espaço museológico em 

particular ou, de um modo geral, a actividade cultural; 

� o conceito de não público que, desde logo, rejeitamos pelo seu carácter reducionista e 

desajustado desta realidade: não público arrasta consigo uma opção de não 

participação perante determinada situação que lhe é disponibilizada. O que se 

pretendia aferir nesta investigação era, precisamente, a existência dessa capacidade 

de optar. 

 

Articuladas com estes conceitos, diversas hipóteses se levantaram enquanto terreno a verificar 

e motivação para o processo de descoberta, numa antecipação da relação existente entre o 

“fenómeno” e cada “conceito” (Quivy, 1998: 136) capaz de o explicar, constituindo deste modo 

o quadro de análise num sistema de relações consideradas coerentes.  

 



Museus: objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 63

Tínhamos eliminado da nossa investigação os casos em que constitui opção do receptor a não 

adesão à mensagem emanada pelo emissor, constituindo deste modo “não públicos”. Assim, 

considerando que identificamos um conjunto de públicos sistematicamente ausentes da 

actividade museológica que, por tal motivo, definimos como periféricos, colocamos as 

seguintes hipóteses para explicar tal fenómeno, conscientes que, como afirma Santos Silva 

(2001:52) “os factos sociais só podem ser explicados por sistemas de relações entre eles – a 

análise produtiva é, portanto, a que estabelece relações (ou seja, relações empiricamente 

testáveis) entre os fenómenos que estuda”: 

� a difusão da mensagem produzida pelo emissor – o museu – para o receptor – os 

públicos – não assume um formato perceptível para este último; 

� o conteúdo dessa mensagem não constitui um verdadeiro apelo ou denota relevância 

para o receptor ao qual supostamente se dirige; 

� os conteúdos da mensagem são desajustados relativamente ao receptor a que se 

dirige, seus interesses, capacidades, características, dificuldades; 

� o(s) código(s) utilizado(s) pelo emissor para formatar a mensagem não é (são) 

consentâneo(s) com os códigos utilizados/entendidos pelo receptor; 

� existem diversos outros ruídos (não previstos) no canal de transmissão da mensagem 

que dificultam a eficácia da comunicação; 

� os canais utilizados para a difusão da mensagem não são partilhados por emissor e 

receptor; 

� o acesso à mensagem continua dependente da familiarização do receptor com os 

códigos e canais de difusão utilizados, pelo que a selecção destes códigos e canais 

não é adequada ao contexto; 

� o receptor não denota disponibilidade para apreender a mensagem do emissor; 

� o receptor não se identifica neste seu papel de receptor relativamente à mensagem em 

questão (“os museus não são para mim”); 

�  a acessibilidade promovida e entendida como tal por parte dos museus, não é eficaz 

em termos físicos e/ou psicológicos do ponto de vista dos seus públicos potenciais. 

 

O trabalho de campo veio atribuir novos significados a estas hipóteses e sua articulação com 

os conceitos definidos. Não só através do programa de leituras realizado (já anteriormente 

referido), ou pelo conhecimento do terreno e observação directa, mas também e principalmente 

- decorrente dos objectivos da nossa investigação -, através do trabalho desenvolvido no 

estudo de casos que nos permitiram um maior envolvimento e proximidade relativamente às 

matérias em análise: os museus, o seu processo de comunicação, a sua acessibilidade, os 

públicos que visitam os museus e, antes de mais e por oposição a estes, os públicos que 

habitualmente não visitam museus – públicos periféricos. Presente em todas as fases do 

trabalho esteve a consciência de que “A ruptura é condição lógica inicial do trabalho científico, 

mas renova-se e prolonga-se à construção e à verificação” (Almeida & Pinto, 2001: 61). 
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Formas de olhar... 

Construído o quadro de análise com base na articulação das hipóteses e conceitos definidos, 

procuramos estruturar a investigação no terreno, estudando situações concretas no seu 

contexto real, utilizando para o efeito métodos diversificados. Assim, desenvolvida sobre um 

terreno de grande pragmatismo e flexibilidade, esta investigação foi assegurada através de 

case studies. Esta análise foi alicerçada simultaneamente na observação directa e participante 

tendo como principal instrumento de pesquisa o próprio investigador (acompanhamento no 

espaço museu, entrevistas informais, contacto com públicos...) – a “arte de obter respostas 

sem fazer perguntas” (Costa, 2001: 138); e na observação indirecta (através de entrevistas que 

contaram igualmente com a presença do investigador). Ambas se realizaram em diferentes 

momentos, num campo de análise definido (a cidade do Porto, a sua população e os seus 

museus), reforçada por dados documentais preexistentes produzidos pelos museus (programa 

do museu, inquéritos/estudos/estatísticas de públicos, planos de actividades e documentos do 

serviço educativo) e ainda por dados secundários recolhidos (nomeadamente elementos para a 

caracterização do terreno de análise: o Porto – sua caracterização geográfica, sócio-económica 

e cultural, sua população e seus museus; os museus em análise – Museu do Carro Eléctrico, 

Museu Nacional de Soares dos Reis, Museu do Papel Moeda, Museu da Cidade, Casa-Museu 

Marta Ortigão Sampaio, Casa-Museu Guerra Junqueiro, Fundação Maria Isabel Guerra 

Junqueiro e Luís Mesquita de Carvalho, Museu Nacional da Imprensa, Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves, Museu dos Transportes e Comunicações; e os públicos alvo da 

nossa investigação – imigrantes do leste da Europa, terceira idade, população em situação de 

maior vulnerabilidade sócio-económica, deficientes). 

 

Definido como campo de análise os museus do Porto e os seus públicos, foi traçada uma 

caracterização sumária do objecto de estudo – como já vimos nas páginas anteriores -, 

essencial à estruturação do trabalho no terreno: uma caracterização do Porto enquanto cidade 

e região, da sua população (embora o público dos museus não se esgote na população da sua 

área geográfica) e dos seus museus (integrados na Rede Portuguesa de Museus, entendidos 

de acordo com a definição de museu delineada pelo Instituto Português de Museus e 

consentânea com a Lei quadro dos museus portugueses17). 

 

A selecção dos casos de estudo a utilizar como campo de análise específico para a nossa 

investigação, teve por base determinadas características que consideramos essenciais para a 

sua representatividade: os museus e os públicos, unidades de observação constituídas como 

amostra. 

 

No âmbito dos museus foram analisadas estruturas integradas por diferentes tutelas: 

administração central, administração local, fundações, associações, empresas. O Museu do 

Carro Eléctrico (museu de empresa) constitui o campo mais vasto de análise. Para cada um 

                                                 
17 Lei nº 47/2004 de 19 de Agosto que aprova a Lei Quadro dos Museus Portugueses. 
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efectuamos uma breve resenha histórica procurando caracterizar sumariamente a sua 

estrutura, a forma como se auto-caracteriza e a relação com os seus públicos. 

 

Relativamente a públicos periféricos à actividade museológica, a nossa investigação debruçou-

se sobre imigrantes do leste da Europa, terceira idade, populações consideradas social e 

economicamente vulneráveis e deficientes.  

 

De facto, de acordo com os estudos de públicos que a seguir referiremos, constituem estes 

quatro grupos de públicos ausências habituais nos museus, facto corroborado também pelos 

estudos de públicos dos próprios museus alvo da nossa investigação. Efectuamos uma breve 

caracterização destes grupos (nomeadamente numérica e percentual relativamente à 

população da nossa área de análise). Não utilizamos técnicas de amostragem para a análise 

destes grupos. Por um lado, foram sendo fornecidos dados (incluindo informação quantitativa e 

percentual) sobre a sua (não) participação através dos estudos e estatísticas de públicos 

mencionados; por outro, para a necessária representatividade dos grupos em análise 

procurámos basear-nos mais na diversidade de contextos de integração de cada grupo (social, 

cultural, geográfica) e na disponibilidade de colaboração, tendo sido efectuado o contacto 

através de grupos e não de indivíduos (opção que nos pareceu corresponder mais 

adequadamente ao objecto em análise, já que, nos estudos de públicos se verifica desde logo 

uma tendência periférica de grupos de públicos). 

 

Uma observação directa, visual, não participante, simultaneamente no terreno e distante dele, 

sem retirar o olhar mas evitando o envolvimento, permitiu captar comportamentos no preciso 

momento da sua produção, à luz de uma grelha de observação fornecida pelas hipóteses 

colocadas como resposta à nossa pergunta de partida. Um processo simultâneo de 

familiarização e de distanciamento ou, como afirma Bourdieu (cit in Costa, 2001: 148) “o 

conhecimento das condições de conhecimento” e a “objectivação da relação objectiva e 

subjectiva” do investigador em relação ao objecto.  

 

A observação directa participante passou pela realização de “conversas”, entrevistas informais 

(Museu Nacional de Soares dos Reis, Museu do Papel Moeda, Fundação Maria Isabel Guerra 

Junqueiro e Luís Mesquita de Carvalho, Museu dos Transportes e Comunicações, Museu do 

Carro Eléctrico), pela visita a museus (aos 10 museus estudados), pelo acompanhamento de 

visitas a museus (Museu do Carro Eléctrico, Museu dos Transportes e Comunicações). Não 

poderemos deixar de ter em consideração que a presença do investigador, característica 

principal da observação directa participante, é sempre notada, induzindo novas relações 

sociais, interferência que não deve ser evitada antes considerada, controlada e objectivada 

(Costa, 2001). 
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Essencial para a familiarização com o objecto de estudo, esta observação teve lugar em 

diferentes e sucessivos momentos, privilegiando em particular o Museu do Carro Eléctrico do 

Porto que, deste modo, constituiu, como já referimos, o nosso campo de análise prioritário. A 

selecção deste terreno privilegiado de análise prende-se com diversos factores, dos quais 

salientamos: 

� tratar-se do terceiro museu mais visitado na área do Grande Porto (actualmente (2005) 

com cerca de 30.000 visitantes ano), só ultrapassado pela Fundação de Serralves que 

figura em primeiro lugar, e pelo Museu dos Transportes e Comunicações, em segundo, 

cujo público, em número, se aproxima. 

� abordar uma temática particularmente cara e emblemática da cidade do Porto e AMP 

(em particular Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Valongo e Gondomar) – o carro eléctrico 

-, que constitui factor inquestionável e incontornável de Memória e de Identidade. De 

facto, o carro eléctrico é um elemento presencial e funcional da cidade cuja utilização, 

no passado, se assumiu como fundamental para a população: associado à deslocação, 

ao trabalho, à comunicação, à imagem da cidade, à história do Porto... E, neste 

sentido, ser menos exigente relativamente à familiarização com as suas temáticas, 

permitindo o seu usufruto por públicos mais abrangentes. 

� ocupar um edifício musealizado, cuja arquitectura, história e funcionalidade o tornam 

referência indissociável da fisionomia da cidade e, também, da sua Memória e 

Identidade. 

� ter uma localização privilegiada na cidade - em Massarelos, junto ao rio Douro - fácil de 

referenciar e integrante do percurso do próprio meio de transporte que lhe serve de 

tema – o carro eléctrico. 

� integrar a rede de carros eléctricos ainda em circulação enquanto carreira pública – 

sector operativo tutelado pela STCP, S.A. (Sociedade de Transportes Colectivos do 

Porto, S.A.) – e, no âmbito da sua actividade, promover ele próprio a circulação de 

carros eléctricos, com forte vocação turística (ao que se associa a ideia de um 

verdadeiro “museu vivo”), o que constituiu factor simultaneamente de atracção e 

diferenciação comparando com os restantes museus da região. 

� ser palco de diversas experiências de comunicação com públicos periféricos. 

� ser detentor de um programa do museu (orientador e contextualizador) delineado para 

o período em análise (2002-2006). 

 

Associamos a esta observação directa não participante uma observação directa participante, 

acompanhando e integrando projectos específicos diversos com públicos periféricos 

desenvolvidos no âmbito dos seus serviços educativos. Associamos, ainda, a análise de 

conteúdo da totalidade de documentos produzidos no âmbito da definição do programa do 

Museu do Carro Eléctrico (desde ainda antes da sua constituição), dos seus planos de 

actividade desde a sua abertura (1992) e documentos do serviço educativo, desde a sua 

constituição em 1998, documentação esta balizada cronologicamente entre 1987 e 2006. 
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Efectuamos igualmente entrevistas semi-directivas gravadas (e posteriormente transcritas) aos 

interlocutores que, em cada caso e para cada nível de representação, se evidenciavam como 

os mais directamente envolvidos e responsabilizados pelas temáticas em análise e, por tal 

motivo, propiciadores e veículos privilegiados de informações e caracterizações mais ajustadas 

ao nosso objecto de análise. Estão, neste caso, o responsável dos serviços educativos, um 

administrador por parte da tutela (STCP, S.A.) e a directora do Museu. Foi efectuada 

igualmente entrevista ao responsável pelo Centro de Documentação, embora não tenha sido 

realizada a respectiva análise de conteúdo, uma vez que o teor do discurso, apesar da 

orientação que se procurou dar à entrevista, era apenas de carácter histórico, revelando pouco 

interesse para o tema em análise. 

 

Para os restantes museus foram analisados os dados estatísticos facultados, relativos aos 

seus públicos, assim como desenvolvidos contactos informais com os técnicos dos serviços 

educativos e/ou responsáveis pela coordenação do museu procurando um adequado 

enquadramento desses dados. 

 

Também o contacto com diversas franjas da população, assumidas como periféricas em 

matéria de públicos de museus, constituíram um campo de observação a sublinhar. Aqui é o 

museu que assume a periferia, ausente do discurso, dissociado da palavra e do gesto. Longe 

da vista, longe do coração... 

 

A observação baseou-se neste caso em entrevistas gravadas (e posteriormente transcritas), 

para as quais se elaborou um guião prévio (entrevistas semi-directivas centradas) com um 

conjunto de tópicos específicos relativos ao tema de estudo de modo a abarcar os indicadores 

definidos e a adequar-se a cada conjunto de entrevistados. Este guião destinou-se 

essencialmente ao investigador (enformado pela sua visão global do trabalho), permitindo 

orientar a condução da entrevista, não sendo, em momento algum, apresentado ao 

entrevistado noutro suporte que não fosse o da oralidade. A condução da entrevista e o seu 

modelo de comunicação (tarefa que assumimos na íntegra) constituiu, pois, ela própria, um 

factor crucial para a adequada recolha da informação. 

 

Distinguindo-se pela “aplicação dos processos fundamentais de comunicação e de interacção 

humana” (Quivy, 1998: 191), a entrevista semi-directiva (individual, no caso dos museus) ou 

centrada (colectiva e aplicada a públicos) constituía, desde logo, a metodologia que melhor se 

adequava aos objectivos da nossa investigação Procurou-se analisar o significado das 

respostas para além do seu sentido imediato, aparente e consciente, visando obter 

informações através da condução temática da comunicação, embora mantendo a liberdade de 

resposta do entrevistado. Aliada à observação directa (participante ou não) e à análise de 

documentação dos museus, metodologia que aplicamos paralelamente, a entrevista permitiu o 



Museus: objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 68

acesso a informações e elementos de reflexão que nos chegaram a diversas vozes, em tons 

variados, numa multiplicidade de registos que, alvo de análise de conteúdo sistemática e 

diversificada, foram permitindo testar as hipóteses de trabalho. 

 

Embora promovendo o ecletismo metodológico, abdicamos, no entanto, da utilização de 

algumas outras metodologias de análise possíveis no âmbito de uma investigação nestes 

contextos, de que o exemplo mais significativo será o inquérito. Os métodos de recolha de 

dados seleccionados influenciam decisivamente os resultados obtidos. O inquérito por 

questionário impossibilita, de facto, a recolha de informação relativa a determinados aspectos 

pelo simples facto de os inquiridos não terem deles consciência; pressupõe assim um conjunto 

de exclusões (Lima, 1987). Consideramos, por tal motivo, que os inquéritos não serviam o tipo 

de modelo de análise que definimos nem respondiam à problemática construída, negando-o, 

na sua essência e forma, pelo seu distanciamento e frieza quantitativa - a relação antropológica 

em que assenta a comunicação. Preferimos, pois, uma análise mais qualitativa baseada nas 

relações de minúcia e densidade, sobrepondo a um estudo de tendências, a observação 

directa.  

 

O campo da recepção cultural (em que inscrevemos a nossa investigação), afirma Bowler 

(1995), baseia-se na ideia de que é possível aceder às interpretações do sentido da 

subjectividade do indivíduo. Mas não poderemos perder de vista que os métodos etnográficos 

são também hoje questionados no que respeita à sua adequação para captar as mudanças.  

 

O nosso objectivo não consistiu na generalização de resultados a partir das entrevistas 

realizadas (para o que haveria necessidade de seleccionar uma amostra representativa), antes 

era o de aprofundar o conhecimento da realidade em estudo e suas singularidades. A 

investigação assim baseada na comunicação teve necessariamente em consideração as 

diversas possibilidades oferecidas pelos contextos sociais, económicos e culturais e a 

percepção dos códigos utilizados do entrevistador e do(s) entrevistados(s). Recorda-nos José 

Machado Pais (2001) citando Gabriel Garcia Marques, que as entrevistas são como o amor, 

necessitando pelo menos duas pessoas para as fazer e só obtendo resultados positivos se 

ambos quiserem (Pais, 2001: 108). Haverá que saber distanciar-se das avaliações, tomadas de 

posição e descrições para que tende o entrevistado, privilegiando o saber escutar e a 

interpretação do silêncio, recorda-nos ainda Machado Pais (2001: 109): 

 

“Aí me dou conta da ousadia que implica o acto de entrevistar, retalhando sentimentos, lembranças 

e julgamentos. Pondo no mesmo plano o que se diz e o que se oculta, o que se pensa e o que se 

faz.” (Pais, 2001: 207) 
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O terreno de análise... 

A aplicação de entrevistas semi-directivas dirigiu-se, no campo da oferta, a: 

� Museu do Carro Eléctrico (tutelado pela STCP, S.A., museu de empresa) – entrevista 

ao elemento responsável da administração, direcção, serviço educativo e centro de 

documentação. 

 

No campo da “procura” foram aplicadas entrevistas semi-directivas centradas a diversos 

grupos, de entre as franjas de público definidas para este estudo de caso enquanto públicos 

periféricos, procurando assegurar a sua representatividade e diversidade através de diferentes 

contextos de enquadramento. A entrevista de grupo consiste numa técnica híbrida que utiliza a 

comunicação verbal de cada um, mas em que a relação colectiva é dominante (Lima, 1987). 

Considerando os grupos em questão e as características e códigos comuns que partilham 

entre si, esta metodologia afigurava-se como a mais adequada. Assim, foi aplicada a: 

� Imigrantes do leste da Europa, constituídos em grupo (15 elementos) de orientação 

religiosa (através da Igreja Evangélica Baptista de Cedofeita). 

� População da terceira idade (18 elementos), constituída em grupo no Centro de Apoio 

à Terceira Idade de S. Mamede de Infesta. 

� Populações em situação de vulnerabilidade sócio-económica, residente em áreas 

socialmente desfavorecidas, constituída em grupos através de entidades de 

enquadramento: 

o Grupo de mulheres (5 elementos) do Bairro do Seixo (Monte dos Burgos) 

através do ATL. 

o Grupo de jovens-adultos (5 elementos) do Bairro da Biquinha (Circunvalação) 

através do centro de Jovens da Biquinha. 

� Grupo de cegos e amblíopes, constituídos em grupo através de instituição de 

enquadramento (16 elementos), de entre as quais privilegiamos a ACAPO – 

Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal (Porto). 

 

Analisamos ainda diversa documentação produzida no âmbito da actividade dos museus em 

estudo, documentação esta mais diversificada no caso do Museu do Carro Eléctrico e reduzida 

no caso dos restantes museus. Assumido como método de análise complementar, o estudo 

desta documentação constituiu factor de grande relevância para o nosso processo de 

investigação. Tratando-se de documentação que não foi produzida com o intuito de 

corresponder ao nosso projecto (ao contrário das informações produzidas e recolhidas na 

sequência das entrevistas realizadas), é dotada, para o caso em análise, de uma maior 

objectividade e menos dirigida à temática específica em estudo. Permite, pois, o acesso a um 

conjunto rico e diversificado de elementos que vêm corroborar, contrariar, complementar ou 

questionar as demais informações. 
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Neste contexto foram analisados: 

� A totalidade dos documentos produzidos pelo Museu do Carro Eléctrico desde os 

primórdios da sua constituição (1987) até 2004, de acordo com as seguintes temáticas: 

� Programa do Museu 

� Planos de Actividades 

� Documentos do Serviço Educativo 

� Restantes museus: 

� Informação estatística de públicos; 

� Site do museu; 

� Informação de apresentação de cada museu no Roteiro de Museus 2004 do 

Instituto Português de Museus/Rede Portuguesa de Museus; 

� Estudos e inquéritos realizados pelos museus (caso do Museu dos Transportes 

e Comunicações e do Museu do Papel Moeda) 

� Outros materiais produzidos para divulgação dos museus (desdobráveis, 

convites...). 

 

 

A informação em análise... 

“A realidade é silenciosa, torna-se indispensável questioná-la para produzir respostas”18 

 

Ponto em que se afigurava como incontornável verificar a correspondência entre as 

informações recolhidas e as hipóteses levantadas, a análise da informação baseou-se numa 

verificação inicialmente empírica, por um lado, e, por outro, na interpretação de factos (em 

alguns dos momentos, inesperados, corroborando a necessidade de ruptura com os 

“preconceitos” da fase inicial do processo de investigação, para que nos alertavam diversos 

autores), que fizeram rever ou afirmar o nosso quadro de hipóteses.  

 

A informação recolhida foi trabalhada através de análise de conteúdo, técnica de interpretação 

dos dados que tem por finalidade “efectuar inferências, com base numa lógica explicitada, 

sobre as mensagens cujas características foram inventariadas e sistematizadas” (Vala, 2001: 

104). À descrição e preparação dos dados obtidos acrescentou-se a análise das relações entre 

as variáveis (associações, qualificadores...), permitindo depois uma comparação dos 

resultados observados com os que pretendíamos obter a partir do campo de hipóteses 

elaborado. Importante foi também a definição das condições de produção desta análise já que, 

como nos alerta Jorge Vala (2001:104), os dados dissociados da fonte e das condições em que 

foram produzidos são colocados em novos contextos, construídos com base nos objectivos 

traçados e no próprio objecto de pesquisa. Trata-se, pois, da “desmontagem de um discurso e 

da produção de um novo discurso através de um processo de localização – atribuição de traços 

                                                 
18 In Almeida e Pinto, 1990: 10 
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de significação, resultado de uma relação dinâmica entre as condições de produção do 

discurso a analisar e as condições de produção da análise” (Vala, 2001: 104). 

 

Esta análise de conteúdo assentou em processos técnicos de validação próprios (a sua 

correspondência com a temática de análise, a sua permeabilidade à aplicação das grelhas de 

análise constituídas, a capacidade de desmontagem do discurso e produção de um novo 

discurso em novos contextos) e desenvolveu-se sob diversos pontos de vista, procurando um 

leque de informações (daí decorrentes) tão diversificado e enriquecedor quanto possível. A 

aplicação desta técnica de análise da documentação obedeceu a três fases cronológicas 

essenciais, de resto sublinhadas por Bardin (1977:95):  

� pré-análise dos documentos passíveis de utilização de acordo com o objecto de estudo 

(através da sua leitura e selecção) constituindo um corpus de análise, equacionando e 

sistematizando as ideias iniciais. A garantia de validade deste corpus de análise foi 

assegurada através da exaustividade, representatividade, homogeneidade e 

pertinência dos documentos seleccionados em função do objecto de estudo. 

� exploração do material, fase de codificação e enumeração da informação seleccionada, 

através da constituição e aplicação de grelhas de análise. 

� tratamento dos resultados e interpretação, de modo a que se tornassem significativos e 

válidos. 

 

As técnicas de análise de conteúdo utilizadas foram aplicadas a: 

� entrevistas semi-directivas (dirigidas a profissionais do MCE), 

� entrevistas semi-directivas centradas (dirigidas a grupos de públicos); 

� documentação pré-existente produzida pelos museus. 

 

1. Análise de conteúdo aplicada à entrevista semi-directiva (dirigida a profissionais do 

MCE) 

A elaboração do guião ou definição dos tópicos para cada entrevista teve por base uma 

definição clara dos seus objectivos, identificados individualmente para cada temática e sempre 

presentes no documento que lhe serviu de suporte. Tal metodologia permitiu não só uma mais 

adequada condução das entrevistas no terreno como também, e sobretudo, uma mais eficaz e 

facilitada aplicação das diversas categorias da análise de conteúdo. 

 

Foram aplicados processos técnicos relativamente precisos (tanto quanto o tipo de dados 

recolhidos o permitia), particularmente atentos aos aspectos formais da própria comunicação, 

já que estes constituem “indicadores da actividade cognitiva do locutor, dos significados sociais 

ou políticos do seu discurso ou do uso social que faz da comunicação” (Quivy, 1998: 227).  

 

De acordo com os objectivos da nossa investigação e sua articulação com as informações 

recolhidas e respectivo processo de recolha, foram aplicadas diversificadas categorias de 
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métodos de análise de conteúdo (seguimos para o efeito a classificação proposta por Raymond 

Quivy (idem: 218 – 229): 

� temática – estudo avaliativo, procurando, através da análise de determinados 

elementos do discurso do locutor, revelar as suas representações sociais e juízos de 

valor. Através das características ou atributos associados a cada tema procurou 

identificar-se como cada um é avaliado através de: 

� categorial: definidas categorias prévias (termo-chave que define um 

conceito) tendo, para cada uma, identificado subtemas e retirado do “texto” 

os excertos mais significativos para cada caso, bem como registando o 

número de ocorrências de cada subtema. As categorias utilizadas 

obedeceram a critérios de exaustividade (todas as unidades de registo 

eram passíveis de ser colocadas numa das categorias). 

� formal - uma análise mais quantitativa, incidindo sobre a forma e encadeamento do 

discurso assumido como um processo cuja dinâmica é reveladora para denunciar o 

estado de espírito do entrevistado e suas tendências ideológicas. A partir da frequência 

com que ocorrem determinados tópicos (unidades de registo, seleccionados pela sua 

relevância no discurso) seleccionados do corpus de análise, procurou definir-se o que é 

assumido como mais importante através de: 

� enunciação: definidos tópicos significativos em cada documento e 

identificando para cada um o número de ocorrências na totalidade da 

mensagem. Os tópicos definidos esgotam-se, na maior parte dos casos, 

numa única palavra, embora em alguns casos apareçam tópicos 

associados (sempre que o significado desse tópico decorre da sua 

associação a outro). Em alguns casos foram definidos conjuntos de tópicos 

numa única contagem, já que se entendeu tratar-se de palavras da mesma 

família cuja forma de enunciação decorria apenas do contexto gramatical 

em que se integrava. Ocorrem tópicos contabilizados separadamente mas 

denotando o mesmo significado (quer decorrentes do diferente discurso 

dos documentos, quer num mesmo documento). 

� estrutural – o material em análise é tido como uma estrutura, analisado de acordo com 

o modo como os diversos elementos da mensagem estão dispostos e se associam, 

procurando revelar os elementos de organização do discurso e, deste modo, identificar 

o conjunto de significações (ou sistema de pensamento) que o entrevistado atribui a 

cada elemento (independentemente do próprio conteúdo desse discurso). 

� estrutural: através de um quadro de associações entre temas (previamente 

definidos) procuramos revelar os princípios que organizam os elementos do 

discurso, independentemente do próprio conteúdo destes elementos. Foram 

definidas unidades de registo (isto é, “unidades básicas de relevância” (Pais, 

2001) no contexto do documento) identificando para cada uma o(s) conceito(s) 

implícito(s) ou explícito(s), as associações efectuadas (ou unidades de 
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contexto, isto é, lugares concretos do texto em que aparecem) e qualificadores 

utilizados. 

 

2. Análise de conteúdo aplicada à entrevista semi-directiva centrada (dirigida a grupos de 

públicos) 

Aqui foram aplicados métodos de análise de conteúdo próprias, diversas das aplicadas à 

análise das entrevistas semi-directivas, dadas as especificidades decorrentes do tipo de 

entrevista – centrada – e ao carácter do interlocutor – grupo -, factores condicionantes. Assim, 

constituem as categorias de métodos de análise de conteúdo aplicadas neste caso: 

� temática, procurando, tal como no caso anterior, através da análise de determinados 

elementos do discurso do locutor, revelar as suas representações sociais e juízos de 

valor: 

� avaliação: destaque dos juízos formulados pelos locutores através da sua 

frequência, duração e intensidade, medidas através do número de ocorrências, 

quantidade de palavras utilizadas e tipo de associações associadas a cada 

unidade de registo, bem como identificadas previamente as suas unidades de 

contexto. 

� formal - incidindo sobre a forma e encadeamento do discurso assumido como um 

processo, de modo a denunciar o estado de espírito dos entrevistados e suas 

tendências ideológicas. 

� expressão: incidindo essencialmente sobre a forma da comunicação 

procurando, através de um quadro em que se definem unidades de registo, 

identificar os qualificadores associados e as unidades de contexto, procurando 

delinear o estado de espírito dos entrevistados. 

• estrutural - relativa ao modo como os diversos elementos da mensagem estão 

dispostos, procurando revelar os elementos de organização do discurso e, deste modo, 

identificar o conjunto de significações que os entrevistados atribuem a cada elemento 

(independentemente do próprio conteúdo desse discurso). 

� co-ocorrência: procurando examinar as associações de temas (previamente 

definidos) nas sequências da comunicação, foram definidas as unidades de 

contexto que integram uma mesma unidade de contexto previamente definida 

(mesmo sendo por associação, equivalência ou oposição). 

 

3. Análise de conteúdo aplicada à documentação pré-existente produzida pelo MCE  

Método complementar utilizado, o recurso à documentação pré-existente produzida pelo 

Museu do Carro Eléctrico (total de 25 documentos) constituiu um elemento fundamental de 

enquadramento da restante informação produzida especificamente no âmbito desta 

investigação (conteúdos e mensagens das entrevistas realizadas). De facto, tratando-se de 

informação de carácter mais objectivo – já que a sua produção foi anterior e alheia ao 

nosso projecto de investigação – permite comparar, aferir, balizar e identificar as reais 
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motivações, “fronteiras” e resistências eventualmente existentes, para além de corroborar 

ou negar a vocação, intenções e disponibilidade demonstradas (ou não) nas entrevistas 

realizadas. 

 

Assim, foi realizada a análise: 

� temática - procurando, através da análise de determinados elementos do discurso, 

revelar as representações sociais e juízos de valor implícitos.  

� categorial: foram definidas categorias (previamente ou não) identificando para 

cada uma subtemas e retirando do documento os excertos mais significativos 

em cada caso, bem como registando o número de ocorrências de cada 

subtema. 

� formal - uma análise mais quantitativa, incidindo sobre a forma e encadeamento do 

discurso assumido como um processo cuja dinâmica é, ela própria, reveladora, de 

modo a denunciar o pensamento e tendências do emissor. 

� enunciação: definidos tópicos a partir dos documentos e identificado para cada 

um o número de ocorrências na totalidade do texto. Os tópicos definidos 

esgotam-se, na maior parte dos casos, numa única palavra, embora em alguns 

casos apareçam tópicos associados (sempre que o significado desse tópico 

decorre da sua associação a outro). Em alguns casos foram definidos 

conjuntos de tópicos numa única contagem, já que se entendeu tratar-se de 

palavras da mesma família cuja forma de enunciação decorria apenas do 

contexto gramatical em que se integrava. 

• estrutural - análise de âmbito qualitativo relativa ao modo como os diversos elementos 

da mensagem estão dispostos, procurando revelar os elementos de organização do 

discurso e, deste modo, identificar o conjunto de significações atribuídos a cada 

elemento (independentemente do próprio conteúdo desse discurso). 

� estrutural: através de um quadro de associações entre temas procuramos 

revelar os princípios que organizam os elementos do discurso. Foram definidas 

(previamente ou não) as unidades de registo, identificando para cada uma as 

associações efectuadas, o modo como cada tema se revela, a sua explicação 

e qualificadores utilizados. 

 

A análise de conteúdo realizada baseou-se, pois, numa categorização do corpus de análise. 

Esta definição de categorias ou classes reunindo um grupo de unidades de registo sob um 

título genérico (Bardin, 1977: 117) obedeceu a critérios semânticos e léxicos, por 

considerarmos serem os que correspondiam de forma mais adequada ao nosso objecto de 

análise. 

 

A definição prévia das categorias e das unidades de registo, a analisar nas diversas categorias 

de técnicas de análise de conteúdo, permite interpretar a mensagem simultaneamente pela 
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presença e pela ausência dos temas definidos, razão pela qual se privilegiou na maior parte 

dos casos, embora nem sempre fosse possível (essencialmente no que respeita à análise de 

parte da documentação da fase inicial de constituição do Museu do Carro Eléctrico – até 1997). 

A frequência e/ou regularidade com que determinadas unidades de registo ocorrem é 

igualmente significativa, permitindo aferir a importância que lhe é atribuída pelo emissor, 

embora se deva ter em conta que nem todos os items referenciados têm o mesmo valor. 

Também a intensidade das palavras utilizadas, a ordem de aparição na mensagem e a sua co-

ocorrência (presença simultânea de mais do que uma unidade de registo numa mesma 

unidade de contexto) permitem definir associações, identificar a estrutura do texto e interpretá-

la. 

 

Afirma Bardin (1977) que as técnicas de análise de conteúdo são reinventadas a cada 

momento ao longo da investigação, tendo por base quer a análise dos significados (temática) 

quer a dos significantes (léxica) do seu objecto – a palavra. Constitui fio condutor deste 

processo a validade (Vala, 2001) tendo em atenção que, como recorda Krippendorff (1980), se 

a informação é disponibilizada o seu contexto não o é. Optamos, por isso, como vimos, por 

aplicar a técnica de análise de conteúdo a diversos níveis (documentos, entrevistas semi-

directivas individuais e centradas de grupo), procurando deste modo determinar efeitos de 

redundância que permitissem confirmar a informação (Costa, 2001). 

 

“A observação participante é o envolvimento que despe o investigador do seu conhecimento 

cultural próprio, enquanto veste o do grupo investigado. O trabalho de campo é o processo de 

procurar o conhecimento através de vários outros procedimentos, entre os quais está a 

observação participante.” (Iturra, 2001: 149), sendo a observação participante pontual e o 

trabalho de campo envolvente. 
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Parte II 

A construção do desejo 
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Capítulo IV 

Um terreno de análise 

 

1. Porto região, Porto cidade – território e população 
 

“Não há que ter dúvidas: a vida da gente e a das cidades são compostas de infinidade incontável, às 

vezes imprevista e outras vezes imponderável, de coisas que, embora essenciais, quase nos passam 

despercebidas.” 

 

Helder Pacheco19 

1.1. Porto região 

 

A cidade do Porto integra-se numa área mais vasta – a Área Metropolitana do Porto (AMP)20 -, 

num território que ocupa 814,5 km2, localizado na Região Norte (a terceira maior região a nível 

nacional, com uma área total de 21.280 km2 e uma população de 3.687.293 de acordo com os 

dados do Censos 2001). A AMP apresenta características únicas no país, afirmando-se como 

zona aglutinadora de vários concelhos em torno de um único pólo – o concelho do Porto. Este 

centro, juntamente com os concelhos de Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Maia, Gondomar e 

Valongo (que formam uma primeira “coroa” à volta do Porto, rodeada por uma segunda “coroa” 

formada pelos concelhos mais periféricos de Espinho, Vila do Conde e Póvoa de Varzim), 

constituem aquilo que Vale designou por “cidade-aglomeração” (Vale, 2000 cit in Costa & 

Cabral, 2006: 25) protagonizando um papel central alargado a toda a região Norte (Costa & 

Cabral, 2006: 25). 

 

A AMP constitui não só a maior região do Norte em termos populacionais como também a de 

maior densidade populacional e de maior população feminina. Em 2001 concentrava-se na 

Área Metropolitana do Porto um universo de 1.260.680 (INE, Censos 2001), número que 

cresceu para 1.272.176 em 200421. A região apresenta uma taxa de envelhecimento notória na 

ordem dos 84,9% (2002), uma taxa de analfabetismo de 5,3% (2001), uma taxa de actividade 

de 51,4% (2001) e uma taxa de desemprego de 8% (correspondente a 51.862 desempregados, 

2001). A sua população residente vive essencialmente do seu trabalho como fonte de 

rendimento (584.797 indivíduos), sendo igualmente merecedor de destaque os 211.800 

indivíduos cuja sustentabilidade é assegurada por uma pensão/reforma, sendo 165.592 a 

população residente com mais de 65 anos (Censos 2001). 34.467 indivíduos recebem subsídio 
                                                 
19 Helder Pacheco -  Prefácio. In Manuel PAULA - Porto Gráfico. Lisboa: Gradiva, 2004. 
20 Neste trabalho consideram-se os limites da Área Metropolitana do Porto à data da realização dos Censos 2001 que, 
igualmente, e por serem os mais recentes, foram os que serviram de referência a este estudo. 
21 INE (Instituto Nacinal de Estatística) – Estimativas da População Residente, Portugal, NUTS II, NUTS III e Municípios 
2004. Destaque. Informação à Comunicação Social [Em linha]. 18 Out. 2005. [Consult. 15 Jul. 2006]. Disponível em 
WWW: <URL:http://www.ine.pt>.  
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de desemprego, 9.266 o rendimento mínimo garantido e 3.127 apoio social (Censos 2001). A 

região apresenta uma população residente deficiente de 79.761 indivíduos compreendidos 

maioritariamente entre os 25 e os 79 anos de idade (Censos 2001), distribuída conforme se 

apresenta no gráfico 1: 

 

Gráfico 1 
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1.2. Porto cidade 

 

O concelho do Porto, correspondente à cidade, ocupa uma área de 41 km2, constituída por 

quinze freguesias: Aldoar, Bonfim, Campanha, Cedofeita, Lordelo, Massarelos, Miragaia, 

Nevogilde, Paranhos, Ramalde, Sé, Sto. Ildefonso, S. João da Foz, S. Nicolau e Vitória. Situa-

se na margem direita do Douro, junto da sua foz, numa ondulosa sucessão de pregas 

graníticas, cujas cotas se elevam do mar até aos 140 metros. 

 

Geograficamente caracteriza-se pela sua litoralidade, junto ao Atlântico que lhe traça o limite a 

oeste, rodeada a Norte pelos concelhos de Matosinhos e Maia, a Sul pelo de Vila Nova de 

Gaia, e por Valongo e Gondomar a leste. 

 

A importância de análise do território no âmbito da nossa investigação reside na sua 

capacidade de condicionar as práticas sociais que nele ocorrem, mas também no facto de este 

sere trabalhado pela acção social e transformado, nas suas diversas escalas. As políticas 

culturais e educativas serão, pois, uma maneira de “fazer lugar”. O território é antes de mais: 
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“... um conjunto de dimensões materiais e imateriais (simbólicas), localizadas, funcionando 

em rede, de forma tensa e contraditória. Simultaneamente históricos e geográficos, os 

territórios actualizam e são actualizados nas e pelas práticas sociais.” (Teixeira Lopes, 2003: 

5) 

 

As suas gentes, os seus visitantes 

Procurando uma identificação da população da cidade, Santos Silva (et alli, 2000: 18 e 19) 

afirma que “a cidade do Porto não pode ser pintada de uma só cor”. Se temos, por um lado, 

uma vertente marcadamente operária, popular (de raízes históricas), o Porto é 

simultaneamente uma cidade “terciarizada”, uma “cidade-mosaico, composta por vários grupos, 

várias tradições e várias identidades”, com uma população de elevado enraizamento espacial, 

de fortes raízes históricos-culturais, descrita sociologicamente “por uma pluralidade de 

condições sociais, um elevado sentido de unidade e individualidade” (idem: 28). Mas o Porto é 

também um espaço de miscenizações, de heterogeneidades, atraindo populações oriundas de 

diversos pontos do país, particularmente das regiões interiores (fruto do processo de 

desertificação que o interior tem vindo continuadamente a sofrer); estudantes universitários; 

imigrantes de diversas origens (aspectos em que não se diferencia grandemente da capital)22.   

 

A cidade era ocupada em 2001 por 261.131 habitantes (119.715 H e 143.416 M). Apresenta 

uma taxa de envelhecimento elevada, comum a toda a região (com uma população residente 

com 65 ou mais anos de 51.003 indivíduos), tendência que, de resto, partilha também com todo 

o território nacional.  

 

Em 2001 a taxa de actividade era de 48,1% e a taxa de desemprego de 10,2%. De acordo com 

os seus meios de subsistência há a destacar a maior incidência de indivíduos que vivem do 

seu trabalho (110.439, sendo igualmente digno de nota os 60.265 indivíduos que recebem 

pensão/reforma, 7.438 com subsídio de desemprego, 3.241 com rendimento mínimo garantido 

e 995 com apoio social (Censos 2001).  

 

No que respeita aos níveis de instrução o Porto apresentava em 2001 uma taxa de 

analfabetismo na ordem dos 4,8% (igual à taxa verificada já em 1991), sendo o nível de 

instrução do 1º ciclo do ensino básico o que apresenta maior número de efectivos (78.536 

indivíduos). Os três ciclos do ensino básico concentram 131.581 indivíduos; o secundário 

45.104 indivíduos; o ensino médio 4.780 indivíduos; e o ensino superior 57.109 indivíduos 

(Censos 2001). Os indicadores de síntese sobre o sistema educativo relativos a 2005/2006 

apontam para o concelho do Porto um total de 56.106 alunos em 246 escolas23. 

                                                 
22 De acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o número de imigrantes em Portugal cresceu de 
50.750 em 1980 para 276.450 em 2005. Na vaga de imigrantes dos últimos anos destaca-se um boom de imigrantes 
dos países do leste da Europa, particularmente nos anos de 2000 e 2001, sendo hoje os ucranianos o grupo maioritário 
de imigrantes (estimado em 70.000), seguido pelos brasileiros. Estes imigrantes concentram-se essencialmente em 
Lisboa e Porto. 
23 In WWW: <URL:http://www. giase.min-edu.pt> [Consult. 11 Agosto 2006]. 
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Como segunda cidade do país, o Porto constitui igualmente um importante pólo de atracção ao 

nível administrativo e financeiro, afirmando-se como destino prioritário de populações 

migrantes em busca de oportunidades de emprego ou realização profissional. Soma-se a estas 

um forte fluxo de imigrantes, das mais diversas proveniências, nomeadamente do Brasil e dos 

Palop’s (Países de Língua Oficial Portuguesa). Constitui facto recente, no entanto, um marcado 

acréscimo de oriundos dos países do leste da Europa nesta leva de imigrantes.  

 

Os dados definitivos do Censos 2001 registam 5.366 imigrantes europeus, 428 fora da EU, dos 

quais 6 da Bielorússia, 38 da ex-URSS, 3 da Moldávia, 44 da Rússia e 8 da Ucrânia24.  

 

Segundo os dados do SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) para 200525, o distrito do 

Porto regista um total de 14.954 imigrantes (os dados definitivos de 2001 eram de 13.153), com 

a seguinte distribuição: Europa – 6.178, sendo 5.496 da UE, 682 fora da UE (dos quais 9 da 

Bielorússia, 38 da ex-URSS, 17 da Moldávia, 82 da Rússia e 38 da Ucrânia); 2.580 dos 

Palop’s; 3.852 do Brasil; 763 das Américas; 1.078 da Ásia (dos quais 690 da China); e outros 

(503).  

 

Gráfico 2 
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Para além da sua população permanente a região do Porto recebe ainda uma população 

sazonal, afirmando-se com um forte carácter turístico. Portugal recebeu em 2004 um número 

total de 10.901.958 turistas em hotéis (num número superior à sua população total!), estando 

966.375 no Grande Porto e no Porto cidade 583.017. Estes turistas são maioritariamente 

                                                 
24 INE (Instituto Nacional de Estatística) – Recenseamento Geral da População e Habitação – 2001 (Resultados 
Definitivos) [Em linha]. INE, 2003. [Consult. 15 Jul. 2006]. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.ine.pt/prodserv/censos_definit>. 
25 SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) – Estatísticas. Evolução Global de 1980 a 2005  [Em linha]. [Consult. 11 
Jul. 2006]. Disponível em WWW: <URL:http://www.sef.pt/portal/V10/PT/aspx/estatisticas >.   
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europeus, particularmente espanhóis, franceses, do Reino Unido, italianos, alemães e dos 

Países Baixos, por esta ordem de importância quantitativa26. 

 

 

1.3. O panorama nacional 

 

Um enquadramento mais alargado ao nível da população nacional permite-nos, de resto, 

identificar diversas tendências comuns. À luz da Constituição da República Portuguesa: 

 

“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 da efectivação 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.” (artº 2º da Constituição da 

República Portuguesa) 

 

No entanto, Portugal é um país que caminha ainda a diversas velocidades (Santos, 1998), 

pese embora a tendência crescente para a uniformização e a existência de um regime 

demográfico semelhante um pouco por todo o país. 

 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, Portugal possuía em 2001 uma população 

residente de 10.356.117 pessoas, das quais 5.000.141 homens e 5.355.976 mulheres. 12,2% 

desta população reside, como vimos, na AMP (correspondente a 1.260.680 pessoas) e 2,5% 

na cidade do Porto27.  

 

Os dados de 2004 publicados pelo INE estimam já a população nacional residente em 

10.529.255 (5.094.339 H e 5.434.916 M). O país apresenta desde logo uma tendência de 

aumento e de envelhecimento (mais evidente entre as mulheres) da sua população residente. 

De facto, o comportamento demográfico em 2004 caracteriza-se pelo declínio da natalidade, 

pelo fraco saldo natural e pelo aumento da longevidade. Continua a observar-se a tendência 

dos anos anteriores para a redução do peso relativo da população jovem (0-14 anos), para 

uma importância relativa da população em idade activa (15-64) e para o aumento da população 

idosa (65 e mais anos de idade), particularmente notório no Alentejo. Será bem revelador 

apontar o número de 109 idosos por cada 100 jovens na população28. 

                                                 
26 INE (Instituto Nacional de Estatística) – Estatísticas do Turismo 2004 – Anuário Estatístico da Região Norte. 
Destaque. Informação à Comunicação Social [Em linha]. [Consult. 15 Jul. 2006]. Disponível em WWW: 
<URL:http://www.ine.pt>). 
27 INE (Instituto Nacional de Estatística) – Recenseamento Geral da População e Habitação – 2001 (Resultados 
Definitivos) [Em linha]. INE, 2003. [Consult. 15 Jul. 2006]. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.ine.pt/prodserv/censos_definit>. 
28 INE (Instituto Nacional de Estatística) – O País em Números 1991 a 2004. Destaque. Informação à Comunicação 
Social [Em linha]. 28 Abril 2006. [Consult. 15 Jul. 2006]. Disponível em WWW: <URL:http://www.ine.pt>. 
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Portugal registava em 2001 uma população residente deficiente de 636.059 (334.879 H), 

particularmente concentrada nos indivíduos entre 35 e 80 anos. A principal deficiência regista-

se ao nível visual (163.568 indivíduos), depois ao nível motor (156.246 indivíduos), auditivo 

(84.172), mental (70.994), paralisia cerebral (15.009), outra (14.606) (Censos 2001). 

 

O país denota uma forte concentração populacional no litoral do Continente, sendo ainda de 

salientar uma tendência para a litoralização da ocupação do território (destacando-se as 

metrópoles de Lisboa e Porto) e uma ligeira deslocação do centro populacional do continente 

para sul29.  

 

A análise da estrutura de emprego segundo o nível de ensino continua a evidenciar em 2004 a 

tendência relativa dos níveis mais elevados (28,8% das pessoas empregadas são detentoras 

de níveis de ensino secundário e superior, enquanto em 2000 era de apenas 21,3%). A taxa de 

desemprego situou-se nos 6,7% (tendo aumentado 0,4% relativamente ao ano anterior), sendo 

maioritariamente feminina30. Saliente-se que em 2001 a taxa de desemprego nacional era de 

6,1% (correspondente a 339.261 indivíduos) e a taxa de actividade de 48,2% (correspondente 

a 4.990.208 indivíduos).  

 

A taxa de pobreza (percentagem de população com um rendimento por adulto inferior a 60% 

do rendimento médio por adulto) era em 2004 de 19%31. 

 

No que respeita aos níveis de instrução Portugal apresentava, segundo dados para 2001, uma 

taxa de analfabetismo na ordem dos 9%, sendo o nível de instrução do 1º ciclo do ensino 

básico o que apresenta maior número de efectivos (3.638.725 indivíduos). Os três ciclos do 

ensino básico concentram 6.065.864 indivíduos; o secundário 1.610.816 indivíduos; o ensino 

médio 80.173 indivíduos; e o ensino superior 1.113.452 indivíduos (Censos 2001). Saliente-se 

que no ano lectivo 2004/2005 se acentuou a quebra no número de alunos inscritos no ensino 

superior32.  

 

Será relevante analisar ainda alguns dados relativos à sociedade do conhecimento e da 

informação que nos permitirão um posicionamento mais adequado para o nosso tema de 

estudo. Em 2004 continua a verificar-se um aumento da proporção de agregados que possuem 

computador (41,3%, embora verificando-se uma tendência para uma desaceleração do ritmo 

de crescimento verificado até aí) e da proporção de famílias com ligação à Internet (26,2%), 

                                                 
29 INE (Instituto Nacional de Estatística) – Anuários Estatísticos Regionais e Retrato Territorial de Portugal 2004. 
Destaque. Informação à Comunicação Social [Em linha]. 28 Dez. 2005. [Consult. 15 Jul. 2006]. Disponível em WWW: 
<URL:http://www.ine.pt>.  
30 INE (Instituto Nacional de Estatística) – Indicadores Sociais 2004. Destaque. Informação à Comunicação Social [Em 
linha]. 27 Dez. 2005. [Consult. 15 Jul. 2006]. Disponível em WWW: <URL:http://www.ine.pt>. 
31 Idem. 
32 INE (Instituto Nacional de Estatística) – Anuários Estatísticos Regionais e Retrato Territorial de Portugal 2004. 
Destaque. Informação à Comunicação Social [Em linha]. 28 Dez. 2005. [Consult. 15 Jul. 2006]. Disponível em WWW: 
<URL:http://www.ine.pt>. 
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utilizada maioritariamente pela população entre os 16 e os 74 anos para envio e recepção de 

correio electrónico (81%), pesquisa de informação sobre bens e serviços (79%) e leitura de 

jornais e revistas on-line (50%)33. As principais causas identificadas para a inexistência de 

ligação à Internet são identificadas como o desinteresse na tecnologia, o elevado custo do 

equipamento e do acesso e o facto de não saberem utilizar a Internet34. 

 

No primeiro trimestre de 2005 era já 42,5% a percentagem de agregados domésticos que 

possuíam computador e 31,5% tinha acesso à Internet a partir de casa (com valores acima da 

média em Lisboa e Algarve), o que denota um crescimento anual de 16,6% no primeiro caso e 

de 27,8% no segundo35. Será de destacar uma maior percentagem de homens do que de 

mulheres a utilizar computador, revelando-se uma maior propensão das camadas mais jovens 

para a sua utilização (78,1% de utilizadores entre os 16 e os 24 anos). A utilização do 

computador varia na razão directa do nível de instrução: a proporção é de 90,2% entre 

indivíduos que possuem ensino superior para 24,1% dos que apresentam um nível de 

escolaridade até ao 3º ciclo. São os estudantes quem mais o usa, sendo a utilização desta 

ferramenta regular (utilizada todos os dias, quase todos os dias ou pelo menos uma vez por 

semana). A casa e o local de trabalho constituem os sítios mais comuns para a sua utilização. 

O perfil de utilizadores da Internet é similar ao dos utilizadores de computador. 

 

Quanto aos imigrantes, de acordo com os dados publicados pelo INE36, em 31 de Dezembro de 

2004 residiam legalmente em Portugal 265.361 cidadãos de nacionalidade estrangeira, valor 

superior ao registado em 2003 (250.231) e que traduz um aumento de 6%, ressaltando desde 

logo a concentração na idade activa jovem (53,3% com idades compreendidas entre os 15 e os 

39 anos). As maiores comunidades eram as de Cabo Verde, Brasil e Angola. Verifica-se em 

2004 um acréscimo no número de pessoas com origem em países europeus (8,6%)37. 

 

Segundo dados do SEF de 2005, regista-se em Portugal um total de 276.450 cidadãos 

estrangeiros residentes, a que se acrescenta os que detêm autorização de permanência 

acrescendo mais cerca de 50% (tendo-se verificado um crescimento na ordem dos 70% desde 

1981). Verificou-se ainda entre 2003 e 2004 um aumento de 28,5% nos imigrantes residentes 

dos países da Europa fora da UE. Destes imigrantes 88.217 são oriundos da Europa, sendo 

77.504 da UE e 10.713 fora da UE. 

 

As nacionalidades que mais recorreram ao regime de autorização de permanência no nosso 

país durante este período foram a ucraniana, brasileira, moldava, romena e angolana, residindo 

                                                 
33 INE (Instituto Nacional de Estatística) – Inquérito à Utilização de tecnologia de Informação e de Comunicação pelas 
Famílias 2005. Destaque. Informação à Comunicação Social [Em linha]. 5 Dez. 2005. [Consult. 15 Jul. 2006]. 
Disponível em WWW: <URL:http://www.ine.pt>. 
34 Idem. 
35 Idem. 
36 INE (Instituto Nacional de Estatística) – O País em Números 1991 a 2004. Destaque. Informação à Comunicação 
Social [Em linha]. 28 Abril 2006. [Consult. 15 Jul. 2006]. Disponível em WWW: <URL:http://www.ine.pt>. 
37 Idem. 
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um terço dos titulares no distrito de Lisboa. As nacionalidades mais representativas que 

solicitaram prorrogação de visto coincidem praticamente com as mais expressivas que vivem 

em Portugal, “espelhando a tendência para a consolidação das unidades familiares 

imigrantes.”38. Um dos factos mais interessantes salientado pelo Relatório Estatístico Anual 

2004 do SEF é o facto de boa parte dos fluxos migratórios com destino a Portugal serem 

compostos por pessoas cujo motivo de vinda é a reunião familiar, tendência que, a manter-se, 

poderá iniciar um novo ciclo migratório caracterizado pela consolidação dos núcleos familiares. 

Este fenómeno caracteriza já, de resto, os fluxos migratórios para os países comunitários 

tradicionalmente receptores de imigrantes39. 

 

Uma caracterização sumária do grupo de imigrantes do leste da Europa permite identificar 

tendências que importa registar. Segundo os dados de 2005, distribuem-se por 110 da 

Bielorussia (32 H e 78 M) na sua maioria entre os 25 e os 39 anos; 1.332 da Moldávia (791 H e 

541 M), na sua maioria entre os 20 e os 44 anos, sendo de registar igualmente uma forte 

presença no grupo dos 0-4 anos (239); 1.321 da Rússia (461 H e 860 M), na sua maioria entre 

os 20 e os 44 anos; 1.969 da Ucrânia (867 H e 1.102 M) – o grupo mais numeroso - na sua 

maioria entre os 20 e os 44 anos, sendo de destacar uma forte presença no grupo dos 0-4 

anos (356); 308 de outros países da Ex-URSS (147 H e 161 M), na sua maioria entre os 20 e 

os 44 anos. Trata-se de uma população maioritariamente feminina e na idade jovem e adulta, 

distribuindo-se profissionalmente na sua grande parte por pessoal de serviços, operários e 

artífices, e trabalhadores não qualificados. Quanto aos níveis de instrução a maioria tem o 

ensino básico ou secundário, curso técnico-profissional ou superior40.  

 

Segundo os resultados dos estudos de Maria José Carrilho e Lurdes Patrício (2005: 139): 

 

“O envelhecimento demográfico e a imigração são os grandes desafios que a sociedade 

portuguesa enfrenta e para os quais se tem que encontrar respostas de modo a garantir 

uma sociedade inclusiva para todos.” 

 

Ao nível das práticas culturais e de lazer os dados divulgados pelo INE para 2004 permitem 

traçar o panorama nacional. Foram apurados 258 museus (21% Museus de Arte; 20% Museus 

Mistos e Pluridisciplinares; 13% Museus de Etnologia e Antropologia) que registaram 8,9 

milhões de visitantes (18%, correspondente a 1,6 milhões, inseridos em grupos escolares), 

num valor médio de 34,8 mil pessoas por museu (a este valor não poderá ser alheio o número 

de turistas, particularmente notório na capital). Mereceram maior atenção do público os Jardins 

Zoológicos, Botânicos e Aquários (27%), os Monumentos Musealizados (26%) e os Museus de 

Arte (16%). Os grupos escolares denotam igual tendência (invertendo a ordem dos Museus de 

                                                 
38 SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) – Estatísticas. Evolução Global de 1980 a 2005   [Em linha]. [Consult. 11 
Jul. 2006]. Disponível em WWW: <URL:http://www.sef.pt/portal/V10/PT/aspx/estatisticas >.   
39 Idem. 
40 Idem. 
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Arte, postos em segundo lugar, e acrescentando os Museus de Ciências e Técnicas). A região 

de Lisboa concentrou 52% deste público e o norte 21%41.  

 

Quanto às outras áreas da cultura destaque-se os 5 milhões de visitantes em espaços de 

exposições temporárias, 1,7 milhões de espectadores no teatro, 2 milhões em espectáculos de 

música ligeira e clássica, 18,8 milhões no cinema.  

 

No que respeita a férias e lazer, será de salientar um aumento em 2004 de 50% nas viagens 

para o estrangeiro (principalmente Espanha, mas também Reino Unido e França, havendo um 

crescimento significativo de 90% para as viagens para fora da UE, embora estas representem 

apenas ¼ das viagens). Em Portugal o Algarve continua a ser a região mais procurada como 

destino de férias42. 

 

Em 2001 Portugal apresentava um total de 1.742 publicações periódicas (entre diários e 

semanários, sendo 413 no norte); 450.201 sessões de cinema e 13.196 de outras 

modalidades, envolvendo 19.469.000 espectadores no primeiro caso e 3.836.000 no segundo; 

338 bibliotecas de ensino superior, 932 escolares e 641 noutros âmbitos; 201 museus (46 no 

norte) com um total de 7.367.576 visitantes (910.720 no norte) dos quais 1.265.921 em 

contexto escolar; 556 galerias ou espaços de exposições temporárias com 4.196.013 

visitantes; 594 estações radiofónicas licenciadas e 557 televisivas43.  

 

 

2. Os museus na cidade do Porto 
 

Um levantamento sumário efectuado à cidade do Porto permitiu identificar diversas estruturas 

designadas como museus bem como uma miríade de projectos museológicos a constituir. Os 

diferentes estádios de desenvolvimento da cada museu ou projecto museológico, assim como 

as suas características particulares (horário e regularidade de abertura, acesso público, 

interpretação e exposição do acervo...) impunham, desde logo, a necessidade de definir um 

critério segundo o qual pudessem vir a ser integrados no nosso projecto de investigação. Não 

caberia, porém, no âmbito do nosso trabalho nem iria de encontro aos seus objectivos, a 

criação de um padrão “museu” que permitisse admitir uns e excluir outros enquanto terreno de 

análise. Pelo contrário, publicada que está a Lei Quadro dos Museus Portugueses e instituída à 

luz da legislação a Rede Portuguesa de Museus, entendemos como nosso campo de análise 

os museus da cidade pertencentes à Rede Portuguesa de Museus (RPM) à data de 

desenvolvimento dos nossos trabalhos. 

 

                                                 
41 INE (Instituto Nacional de Estatística) – Estatísticas da Cultura, Desporto e Recreio 2004. Destaque. Informação à 
Comunicação Social [Em linha]. 20 Dez. 2005. [Consult. 15 Jul. 2006]. Disponível em WWW: <URL:http://www.ine.pt>. 
42 Idem. 
43 Idem. 
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Basearemos, pois, a nossa investigação, nos museus da cidade aderentes à RPM, a saber: 

Museu da Cidade (MC), que incorpora a o Museu Romântico, a Casa do Infante, o Museu do 

Vinho do Porto, a Unidade de Numismática, o Sítio Arqueológico de D. Hugo; a Casa-Museu 

Guerra Junqueiro (CMGJ); a Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio (CMMOS), os três tutelados 

pela Autarquia portuense). E ainda o Museu de Arte Contemporânea de Serralves (MACS), o 

Museu da Fundação Maria Isabel Guerra Junqueiro e Luís Mesquita de Carvalho (FMIGJLMC), 

Museu do Papel Moeda (MPM), todos tutelados por fundações. Como também o Museu do 

Carro Eléctrico (MCE), museu de empresa, tutelado pela STCP); o Museu Nacional de Soares 

dos Reis (MNSR), tutelado pelo IPM; e o Museu Nacional da Imprensa (MNI) e Museu dos 

Transportes e Comunicações (MTC), tutelados por associações sem fins lucrativos. 

 

A diversidade de temáticas e de tutelas existente nos museus da cidade é, desde logo, um 

facto a salientar. Quanto à tutela, é a seguinte a distribuição: 30% dos museus tutelados pela 

autarquia; 30% tutelados por fundações; 20% tutelados por associações privadas; 10% 

tutelados por empresa; 10% tutelados pelo IPM. 

 

Relativamente às suas temáticas, destacaríamos o Museu do Carro Eléctrico, o Museu dos 

Transportes e Comunicações e o Museu da Cidade como locais de maior identidade com a 

cidade/região e suas gentes. O primeiro através da história do carro eléctrico, elemento 

indissociável da história do Porto; o segundo através da sua exposição mais recente dedicada 

à memória do edifício da Alfândega Nova do Porto, edifício de carácter arquitectónico e 

patrimonial emblemático da cidade; o terceiro através dos diversos pólos que o constituem, 

procurando traçar diversos momentos particularmente relevantes da história da cidade (o Vinho 

do Porto, o percurso romântico…). Embora sob um diferente ponto de vista, também a Casa-

Museu Marta Ortigão Sampaio, a Casa-Museu Guerra Junqueiro e a Fundação Maria Isabel 

Guerra Junqueiro e Luís Mesquita de Carvalho retratam apontamentos da cidade através da 

apresentação de colecções de personagens do Porto e seu percurso histórico. No campo das 

Artes destacaríamos o Museu Nacional de Soares dos Reis e o Museu de Arte 

Contemporânea. Os Museu do Papel Moeda e Museu Nacional da Imprensa apresentam 

colecções de carácter nacional, dedicadas à moeda e papel fiduciário no primeiro caso e à 

imprensa escrita e cartoon no segundo. A este nível salientemos também que o Museu dos 

Transportes e Comunicações, nas duas vertentes que lhe dão nome, apresenta este mesmo 

carácter nacional das suas colecções, não particularizadas, tal como nos dois casos anteriores, 

na cidade que o alberga. 

 

No que respeita aos públicos dos museus da cidade, seu número e distribuição – que 

analisaremos mais demoradamente em capítulo próprio -, poderemos desde já avançar com o 

número de cerca de 255.000/ano para 2003, não possuindo dados completos para a totalidade 

do período estudado. 
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Capítulo V 

Um eléctrico chamado desejo  

 

1. O Museu do Carro Eléctrico  
 
 
 
Inaugurado a 18 de Maio de 1992 o Museu do Carro Eléctrico surge no panorama museológico 

do Porto como um museu de empresa, espelhando simultaneamente um percurso de 

mobilizações e vontades de responsáveis da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, 

S.A. (então Serviço de Transportes Colectivos do Porto), entidade responsável pela sua tutela, 

e a resposta a um grupo de entusiastas do carro eléctrico na cidade. 

 

Ocupando o emblemático edifício da Central de Massarelos, em frente ao Douro, é construído 

num ainda conceito de “museu vivo”, disponibilizando ao público, para além de uma exposição 

de veículos representativos do percurso histórico deste meio de transporte, um conjunto de 

linhas de carro eléctrico no activo: 

 

“A ideia da criação de uma unidade museológica de transportes evolui no sentido de as linhas 

actualmente em exploração (1, 18 e 19) venham a ser consideradas, tão rapidamente quanto 

possível, segmentos de um museu vivo”. (in Documento nº 1: Objectivos Estratégicos 1989/92 – 

Museu) 

 

Do projecto elaborado para o Museu em 1989, da responsabilidade do STCP, fazem 

igualmente parte a determinação da área disponível em Massarelos e da área necessária para 

o museu a constituir, incluindo áreas de apoio à frota do museu ainda em exploração. 

 

A análise temática categorial deste primeiro documento espelha de forma clara o projecto que 

então se pretende para o Museu, aqui apresentada através de um quadro em que foram 

previamente definidas categorias sugeridas pelo próprio documento: 
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Quadro nº 1 

Categoria: Constituição de uma unidade museológica de transportes 
 

Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 

Ideia de um Museu vivo  “linhas actualmente em exploração...venham a ser 
consideradas... segmentos de um Museu vivo” 

2 

Colecção museológica “determinar o número de carros com 
possibilidades de recolha” / “somatório dos carros 
imobilizados (porque peças únicas) e os carros 
eléctricos que, como peças de um Museu vivo...” 
“outras peças museológicas” 

2 

Carreiras de eléctricos a manter e 
a suprir 

“determinação, pelo CG, das carreiras que ficarão 
operacionais numa primeira fase” / “informar ... 
da(s) carreira(s) de eléctrico(s) a suprir” 

1 

Constituição de um pólo 
museológico em Massarelos  
 

“definir a área disponível em Massarelos” / 
“determinar qual a área necessária para exposição 
de outras peças museológicas” 

3 

Áreas de exposição  2 

Áreas de apoio à frota em 
circulação 

“determinação das áreas de apoio à frota do 
Museu” 

1 

Definição do quadro de pessoal 
do Museu 

“determinação do quadro de pessoal do Museu” 
 

1 

Calendarização das acções “Dado que todas estas acções têm que estar 
concluídas até Dezembro 1991 é necessária a sua 
calendarização” 

1 

Fonte: Análise de conteúdo temática categorial realizada a partir do documento nº1 “Objectivos estratégicos” datado de 
14.06.1989 (anexo I) 

 

O Museu, associado à ideia de unidade museológica ou à própria localização geográfica do 

edifício que o albergará (Massarelos), é todo ele estruturado em função da preservação do 

acervo, sua exposição e manutenção do sector operacional (eléctricos em circulação, 

associados à ideia de um museu vivo). Estas associações de ideias estão bem patentes no 

seguinte quadro de análise estrutural:  

 

Quadro nº 2 

Unidade de 
registo 

 

associações modo explicações qualificadores 

evolui transportes 

venham a ser 
consideradas 

unidade 
museológica 

tão 
rapidamente 
quanto 
possível 

“linhas actualmente em exploração 
venham a ser consideradas (...) 
segmentos de um Museu vivo” vivo 

Massarelos  
 

transferência das unidades museológicas imperiosa 

Museu 
 

Massarelos definir “definir a área disponível em 
Massarelos” 
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determinar “determinar o número de carros com 
possibilidade de recolha” 

 

representará  “carros imobilizados (porque peças 
únicas)” 

somatório Museu vivo 

constituirão “frota necessária para a exploração de 
careiras” 

vivo 

(área de) 
exposição 

exposição determinar “determinar qual a área necessária para 
exposição de outras peças 
museológicas” peças 

museológicas 
Museu determinação “determinação das áreas de apoio à 

frota do Museu” 
(áreas de) apoio 

Museu determinação “determinação do quadro de pessoal”  

estudo efectuar “estudo a efectuar (...) das áreas 
destinadas a Museu” 

 

projecto elaboração “elaboração de projecto” (para) aprovação 

acções calendarizaçã
o 

“necessária a sua (das acções) 
calendarização” 

 

projecto concretização “conclusão das obras (...) necessárias 
para concretização do projecto” 

 

Fonte: Análise de conteúdo estrutural realizada a partir do documento nº1 “Objectivos estratégicos” datado de 
14.06.1989 (anexo III). 
 
 
O acervo a integrar o Museu é constituído quase em exclusivo por carros eléctricos e, dentro 

da mesma associação de ideias, articula-se com as linhas ainda em exploração, o que é 

particularmente evidente no seguinte quadro de análise estrutural: 

 
Quadro nº 3 

 
Unidade de 
registo 

associações modo explicações qualificadores 

consideradas 

rapidamente 

“linhas actualmente em 
exploração (...) venham a ser 
consideradas (...) segmentos de 
um Museu vivo” 

segmentos linhas em 
exploração 

transferência “imperiosa transferência das 
unidades museológicas, aí (na 
Remise da Boavista) aparcadas, 
para Massarelos” 

aparcadas 

carros determinar “determinar o número de carros 
com possibilidade de recolha” 

possibilidade de 
recolha 

imobilizados carros 
imobilizados 

somatório carros com possibilidade de 
recolha em Massarelos (no 
Museu) 

peças únicas 

carros 
eléctricos 

constituirão “constituirão a frota necessária 
para a exploração das carreiras” 
– ideia de Museu vivo 

peças de um 
Museu vivo 

suprimir 

Espólio 
(linhas, unidades 
museológicas, 
transportes, 
carros, peças, 
eléctricos, frota, 
máquinas, 
documentação) 

eléctricos 

substituição 

Informar sobre carreiras de 
eléctricos a suprimir e a substituir 
por autocarros 

 

Fonte: Análise de conteúdo estrutural realizada a partir do documento nº1 “Objectivos estratégicos” datado de 
14.06.1989 (anexo III). 
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Os objectivos estratégicos então definidos traduzem um conceito de museu bem longe das 

grandes promessas e potencialidades que uma colecção desta índole poderia garantir. Mas 

assim mesmo um museu de forte identidade e indubitável ligação à cidade, denotando desde 

logo preocupações com um quadro de pessoal que lhe garantisse o funcionamento público, um 

espaço musealizado (a Central de Massarelos) que lhe conferisse unicidade e um acervo 

(sugestivamente designado como unidades museológicas) angariador de identidade(s). 

Embora esteja ausente do discurso o tópico “público” ou “serviço público”, esta ideia é 

transversal a toda a estrutura dos documentos iniciais, traduzindo essencialmente a missão da 

própria tutela enquanto serviço público. 

 

A exposição é direccionada para os veículos, a estacionar nos amplos espaços da Central de 

Massarelos que mantém, igualmente no activo, o fornecimento eléctrico das unidades 

operacionais: 

 

“Massarelos ainda está equipada com a central eléctrica primitiva, do princípio deste século. 

Uma unidade museológica de transportes, “viva”, poderá ser implementada à roda de um pólo, a 

estação de Massarelos, envolvendo a Restauração, a marginal, a Boavista e o Carmo. 

Esta unidade, a integrar no futuro Museu, permitiria uma ligação real, por meio dum tipo de 

transporte do passado, com o Museu (Alfândega?) e com a célula “viva” de Massarelos.” (in 

Documento nº 2: Museu dos Transportes do Porto – contribuição dos STCP, 1989) 

 

Nesta primeira fase trata-se de um museu de transportes típico que tem como programa a 

recuperação de veículos, numa perspectiva de coleccionismo por acumulação de peças, ao 

qual era dado um carácter de “museu vivo” assegurando a circulação dos veículos. Sugestivo a 

este respeito é o testemunho da directora do museu na entrevista realizada no âmbito do nosso 

projecto de investigação: 

 

“Era um museu de transportes típico (...). todos os ingredientes para o transformar em museu de 

transportes estavam cá presentes. (...) Outra componente: portanto, a componente da acumulação. 

Depois, a componente da animação ligada ao conceito de “museu vivo” (...). Um museu vivo é pôr 

os carros a andar na rua. (...) E depois uma exposição, ou uma forma de expor muito básica. Quer 

dizer, muito baseada exclusivamente no objecto, enquanto artefacto técnico. Portanto, sem 

contextualização nenhuma. O objecto valia por si só, não é?” 

 

Os quadros de análise temática categorial elaborados a partir da análise de conteúdo de duas 

das entrevistas realizadas permitem, de facto, traçar as características do museu à data da sua 

constituição, enquanto típico museu de transportes: 
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Quadro nº 4 

Categoria: Museu no passado 
 

Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão  “Havia aqui um movimento de preservação” 1 

Objectivos “as preocupações museológicas eram 
preocupações exclusivamente de preservação” 
“o programa do museu era recuperar veículos” 

2 

Características “era um museu de transportes típico” 
“esta era outra componente: portanto a componente 
da acumulação” 
“Depois a componente da animação ligada ao 
conceito de museu vivo” 
“Depois uma exposição, quer dizer uma forma de 
expor muito básica” 
“armazém de peças. Teve aqui visível até não há 
muito tempo” 
“a animação do museu era feita através de desfiles, 
que mais não era do que uma mostra do trabalho 
anual” 

6 

Fonte: Análise de conteúdo temática categorial realizada a partir da entrevista à directora do Museu (anexo LXXXII). 

 

Quadro nº 5 

Categoria: Museu no passado 
 

Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão  “eu acho que o Museu foi criado para guardar o 

património” 
1 

Objectivos “eu acho que o Museu foi criado para guardar o 
património... para se reconstruir eléctricos” 

1 

Características “o Museu foi criado como uma garagem... em que o 
património estava mais bem disposto” 
“uma garagem visitável” 
“aquilo sempre foi visto como um Museu de 2ª por 
não ser de pintura” 
“as escolas iam e não tinham nenhum acolhimento” 
“em 97 não havia aqui praticamente nada” 

5 

Fonte: Análise de conteúdo temática categorial realizada a partir da entrevista a administrador do Museu (anexo 

LXXVIII). 

 

Mas o projecto integrou no seu percurso um conjunto de ideias e orientações que o assumiam 

como uma unidade museológica de enquadramento histórico e patrimonial incontornável da 

cidade, quer enquanto contribuição do STCP integrante de um projecto mais vasto de Museu 

dos Transportes do Porto (ideia presente no período de 1989 a 1992), quer enquanto estrutura 

museológica autónoma, ideia esta que se foi definindo como reacção à indefinição do projecto 

daquele museu: 

 

“Desde 1990 que uma Comissão Instaladora para o Museu dos Transportes na cidade do Porto e 

que nós integramos, tem vindo a desenvolver a tarefa de criação dessa unidade museológica. 

(...) 

Muitos meses passados, não há qualquer nomeação, e estes técnicos não receberam ainda um 

centavo, não estando dispostos agora a dedicar mais qualquer tempo a este trabalho. 
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Sobretudo, porque vêem desenvolver-se o processo de institucionalização da Associação para o 

Museu (dos Transportes do Porto, nosso parêntesis), mas poucos passos são dados em relação à 

parte operacional do Museu. 

A nossa proposta inicial, de desenvolvermos um núcleo de tracção eléctrica, na estação de 

Massarelos, a integrar no futuro Museu dos Transportes, mantém-se actual. 

Esta indefinição do Museu propriamente dito, por um lado, e consequentemente do modelo de 

articulação do nosso núcleo com o Museu, não nos tem feito parar, tendo-se elaborado um 

programa preliminar que não colide com a solução que venha a concretizar-se. 

As limitações de espaço, de disponibilidade de recuperação e a própria cultura empresarial, 

aconselham que o “nosso Museu” seja apenas dedicado à tracção eléctrica (embora também com 

a componente inicial de tracção animal). 

A parte de motores diesel e os autocarros que sendo abatidos, justifiquem a reserva museológica, 

serão inseridos no núcleo do Museu dos Transportes dedicado ao automóvel. Há esse princípio já 

acordado com a Comissão Instaladora do Museu.” (in Documento nº 2: Museu dos Transportes do 

Porto – contribuição dos STCP, 1989) 

 

A temática desta estrutura museológica centrava-se na história do carro eléctrico, história esta 

a contar desde 1872 com a inauguração da primeira linha do país de carro americano ligando o 

centro do Porto à Foz, até finais da década de 80, momento em que a cidade mantém ainda 

três carreiras de carros eléctricos em exploração, que, apesar de “As despesas de manutenção 

da frota ainda existente” começarem “a subir exponencialmente” (in Documento nº 2: Museu 

dos Transportes do Porto – contribuição do STCP, 1989), se justifica por “Razões de ordem 

cultural, histórica e turística, nomeadamente o pioneirismo do Porto nalguns dos tipos de 

exploração da tracção eléctrica”. (idem) 

 

Para a sua colecção propõe-se “um número de carros com possibilidade de recolha”, os “carros 

imobilizados” enquanto peças únicas e os carros eléctricos no activo “como peças de um 

museu vivo”, para além de “outras peças museológicas”. (In Documento nº 1: Objectivos 

Estratégicos, 1989), defendendo-se que “fundamentalmente o papel do STCP deverá estar 

orientado para os carros eléctricos, pelo que a célula a criar em Massarelos devia cingir-se à 

tracção eléctrica” (in Documento nº 2: Museu dos Transportes do Porto – contribuição do 

STCP, 1989):  

 

“Em linhas gerais a célula viva do Museu dos Transportes do Porto, que proporíamos, seria 

constituída por: 

a) Uma frota de viaturas (...), excluindo os autocarros; 

b) Uma oficina de manutenção, englobando a área de carpintaria, de electricidade, de mecânica, 

da rede aérea e da via. Estas oficinas manteriam o tipo de equipamento tradicionalmente 

usado no passado. 

c) A estrutura material de apoio, constituída pela estação de recolha de Massarelos e pela central 

eléctrica. 

d) A estrutura humana de apoio, constituída pelo pessoal tripulante, pelo pessoal oficinal e de 

manutenção e pelo pessoal administrativo. 
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Este conjunto organizacional, permitiria a exploração de uma rede com pelo menos dois tipos de 

percursos fixos, mas com outras possibilidades, que ligaria o Infante a Matosinhos e o 

Carmo/Restauração/Boavista.” (idem) 

 

A restante colecção, representativa do STCP e disponível para museu, deveria, como ficou 

dito, vir a integrar um projecto mais vasto de Museu dos Transportes do Porto, constituído 

enquanto museu polinucleado e com sede no edifício da Alfândega Nova do Porto, a que a 

unidade museológica de Massarelos se ligaria também fisicamente através dos carros 

eléctricos em funcionamento. 

 

Da análise temática categorial do documento nº 2 Museu de Transportes do Porto – 

contribuição dos STCP datado de 1989 percebem-se claramente os objectivos deste núcleo de 

tracção eléctrica: 

 

Quadro nº 6 

Categoria: Museu de Transportes do Porto – contribuição dos STCP 
 

Subtemas Excertos mais significativos Nº 
ocorrências 

Museu “vivo” do carro 
eléctrico  

“Massarelos ainda está equipada com a central eléctrica 
primitiva, do princípio deste século” 
“Uma unidade museológica de transportes, “viva”, poderá 
ser implementada à roda de um pólo, a estação de 
Massarelos, envolvendo a Restauração, a marginal, a 
Boavista e o Carmo” 

3 

Colecções  “Temos vindo a reter ... algumas unidades” 
“a célula a criar em Massarelos deveria cingir-se à tracção 
eléctrica” 

1 

Estrutura do Museu “Uma frota de viaturas... excluindo autocarros” 
“Uma oficina de manutenção” 
“A estrutura material de apoio” 
“A estrutura humana de apoio” 

1 

Pólo de Massarelos – 
exposição histórica 

“Trata-se de um espaço... perfeitamente adequado a uma 
mostra documental da história do transporte colectivo na 
cidade” 

2 

Fonte: Análise de conteúdo temática categorial elaborada a partir do documento nº 2: Museu dos Transportes do Porto 
– contribuição dos STCP, datado de 14.07.1989 (anexo IV). 

 

Os documentos inicialmente produzidos visando a definição e constituição desta estrutura 

museológica traduzem-se num discurso de características muito peculiares, num misto de 

linguagem técnica da área dos transportes (a colecção é permanentemente assumida como 

“unidades” museológicas ou “frota”; o museu é também referido como “unidade museológica” 

ou “conjunto organizacional”, entre outros exemplos elucidativos) e de preocupação (apenas 

esta) museológica.  

  

Assumindo “Massarelos” como a unidade de tracção eléctrica enquanto núcleo da “Alfândega”, 

assim designando o projecto do Museu dos Transportes do Porto, é transversal aos diversos 

documentos a associação do qualitativo “vivo” (7 referências no conjunto de 2 documentos 
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iniciais, num total de 9 páginas) para caracterizar o projecto que se pretende desenvolver, no 

sentido em que opera ainda linhas de carros eléctricos. Como refere a directora do museu na 

entrevista já referenciada 

 

“O museu (...) era o operador da linha e ao mesmo tempo tinha uma exposição, tinha o núcleo 

museológico. Portanto, tinha associado a si um núcleo expositivo de preservação de quantos mais 

carros melhor. Era isso que se esperava do museu: que fosse um núcleo só de preservação e de 

dinamização dessa colecção numa perspectiva do operador. (...) Portanto, era como se o operador 

se tivesse auto-musealizado.” 

 

A mesma ideia é transmitida na entrevista realizada ao responsável do centro de 

documentação do museu, que é simultaneamente um dos elementos do pessoal há mais 

tempo envolvido no projecto: 

 

“Portanto, acho que já vem de... de trás o sentimento, ah... de algo valioso, que era o caso do carro 

eléctrico, que alguns exemplares, atrelados e alguns, ah... o americano, por exemplo, de guardar 

para reconstituir um pouco da história da empresa, não é? Pronto, o local depois então é que foi, 

ah... foi decidido depois de tantas, de várias, se calhar de várias hipóteses, foi decidido que seria 

aqui Massarelos e então instalaram-se, ou, instalou-se aqui o Museu do Carro Eléctrico. Mas, ah... 

pronto, nos anos 90, mais concretamente em 92, foi... foi o culminar dessa ideia toda e dessa 

vontade de... de bastantes pessoas que passaram por aí com mais ou menos responsabilidade, 

uns em cada área, portanto deram... deram início ao projecto do museu do Carro Eléctrico. Depois 

foi programado o que é, o que é que iria conter e o que é que... as peças que iriam integrar o 

Museu, isso também estava faseado, por aquilo que eu sei. Eh... estava prevista a recuperação, o 

restauro de carros por fases, não é? Portanto, a primeira fase em 92 integraria um conjunto de 

peças, em 93 então, estipulou-se também...”. 

 

Quanto ao espólio prioritário deste museu – o carro eléctrico – aparece frequentemente 

associado a transportes colectivos, unidades ou frota, em que não estão ausentes as 

preocupações de percurso histórico, antiguidade e originalidade das peças “abatidas” ou “a 

abater” da exploração e, consequentemente, a integrar no museu. 

 

Referências a públicos estão ausentes nesta documentação, apenas indiciadas através da 

assunção do serviço público inerente à tutela e, neste contexto, designadas através dos 

próprios modelos de funcionamento do serviço de transportes colectivos.  

 

Constituiu particular motivo de interesse o documento nº 3, de 1992, sugestivamente intitulado 

Programa Museu do STCP (constituído por um total de 10 páginas) que, para além de 

identificar e lamentar “o penoso arrastamento” do projecto, propõe já um conjunto de iniciativas 

a desenvolver visando a promoção do museu e da sua temática (“mostras” permanentes e 

“temporais”; edição de monografia sobre os carros eléctricos do Porto; comemorações do 

centenário do carro eléctrico; promoção de passeios e desfiles...). Será também de salientar o 
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facto de este documento identificar pela primeira vez um conjunto de acções de estudo e 

tratamento da colecção (“Pesquisa, classificação, catalogação e elaboração do ficheiro, de tudo 

o que esteja relacionado com o carro eléctrico”), constituição de uma equipa, bem como do 

respectivo calendário de implementação, denunciando um projecto mais estruturado e ciente 

das exigências elementares de uma estrutura museológica: 

 

“A organização da mostra e o desenvolvimento do núcleo museológico, quer em termos de 

pesquisa quer de classificação e de elaboração de fichas, exige o estabelecimento imediato do 

grupo. 

Por outro lado, há que assegurar a conservação, limpeza e manutenção dos carros já recuperados 

e a futura guarda do Museu, durante o período de abertura e de mostra ao público.” (in Documento 

nº 3: Programa Museu do STCP, 1992) 

 

Continua subjacente neste documento a ideia de “museu vivo” (traduzida pelas menções 

repetidas à exploração e área operacional), embora o termo não apareça uma única vez, ao 

contrário dos documentos anteriores. Por outro lado, estão já presentes termos representativos 

de uma maior atenção às questões da museologia, quer pela insistência no qualitativo 

“museológico”, quer pela utilização de tópicos como “programa” (preliminar) do Museu (que 

conta 3 referências); “reserva” (1 referência); “mostra” (12 referências, com designação de 

temporal ou menção implícita à sua permanência); “arquivo” (3 referências); “espólio” (2 

referências), “acervo” (1 referência) ou “colecção” (3 referências); ”conservação” (1 referência); 

“desdobrável” (1 referência); “guia” (1 referência); “ficheiro” (1 referência); “catalogação” (1 

referência) ou “classificação” (1 referência), entre outros.  

 

De salientar neste documento a preocupação com o público bem como a primeira referência 

explícita a público do museu (1 referência), definindo-se já a gratuitidade da visita à exposição 

permanente bem como o calendário de visita (“Providenciar para a permanência da mostra, 

gratuita, cinco dias por semana, incluindo sábados, no período diurno”), assim como a 

disponibilização de informação (“Emissão de um desdobrável, guia de 92...”). A unidade de 

registo “mostra”, utilizada para designar a exposição do museu, apresentada no seguinte 

quadro de análise estrutural é disso testemunho: 

 

Quadro nº 7 

Unidade de 
registo 

associações modo explicações qualificadores 

 abertura abertura da 1ª mostra 
em Maio de 1992 

 

 honre Maio digna 

organização 

desenvolvimento 

Mostra 
 

núcleo 
museológico 

pesquisa 

exige o estabelecimento 
do grupo de trabalho 
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classificação 

elaboração (de fichas) 

abertura abertura abertura e mostra ao 
público 

futura 

 exposto mostra de Maio  

providenciar gratuita 

cinco dias por 
semana 

mostra 

permanência 

 

diurna 

mostra  de espólio diverso permanente 

mostra calendarizar de miniaturas de 
diversos meios de 
transporte colectivo 

temporal 

fotográfica mostra calendarizar mostra fotográfica 
 temporal 

Fonte: Análise de conteúdo estrutural elaborada a partir do documento nº 3: Programa Museu do STCP, datado de 
31.01.1992 (anexo IX). 

 

Continuam, no entanto, presentes e misturadas no discurso, expressões da área empresarial 

dos transportes como peças “abatidas” ou “abate” (5 referências); “exploração” (4 referências) 

ou “operacional” (4 referências) referindo-se ao sector “vivo” do museu como ficou dito; ou 

“frota” (2 referências) referindo-se ao acervo. 

 

O tópico “museu” aparece simultaneamente a designar o Museu dos Transportes ou o núcleo 

do STCP, este também assumido sintomaticamente como “nosso museu”.  

 

Quanto à colecção, acervo ou espólio, como aparece designada, é já descrita de forma 

alargada associando expressamente os termos fotográfico, documental, bibliográfico, 

equipamentos, aparelhos e viaturas diversas. Associado ainda ao tópico “espólio” está a 

referência à colocação de legendas (“Elaboração de pequenos quadros em acrílico com dados 

relativos a cada um dos carros expostos”). 

 

A análise temática categorial deste documento é bem explícita a este propósito: 

 

Quadro nº 8 

Categoria: Museu do STCP 
 

Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Calendário de implementação “Em Setembro de 1995 – centenário do carro 

eléctrico. Funcionamento pleno do nosso Museu” 
1 

Colecção “Pesquisa, classificação, catalogação e 
elaboração do ficheiro, de tudo o que esteja 
relacionado com o carro eléctrico” 

2 

Frota corrente “serão necessários 20 carros” 1 



Museus: objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 99

Área de exposição “Tudo isto de acordo com o projecto que está a 
ser preparado” 

1 

Área administrativa “outro compartimento... para depósito e arquivo do 
espólio bibliográfico, documental, fotográfico, etc.” 

1 

Grupo de trabalho e sua estrutura “há que assegurar a conservação, limpeza e 
manutenção dos carros já recuperados e a futura 
guarda do Museu, durante o período de abertura e 
de mostra ao público” 

1 

Fonte: Análise de conteúdo temática categorial elaborada a partir do documento nº 3: Programa Museu do STCP 

datado de 31.01.1992 (anexo VII). 

 

O documento a que nos referimos constitui, de facto, o primeiro suporte escrito pormenorizado 

para a constituição do museu dedicado à tracção eléctrica, ainda enquanto unidade 

museológica a integrar o Museu dos Transportes do Porto. O mesmo documento refere pela 

primeira vez a constituição da Associação para o Museu dos Transportes (o que não será de 

estranhar uma vez que é datado de 31 de Janeiro de 1992 e aquela Associação foi formalizada 

em 21 de Fevereiro do mesmo ano).  

 

Trata-se de um documento que denota, como abordamos anteriormente, várias preocupações 

museológicas e de pormenor, descrevendo na íntegra o programa para a instalação e 

funcionamento do museu (obras e intervenção no espaço, constituição da exposição 

permanente, actividade, edições, espólio...). 

 

Estamos, pois, muito próximos da abertura do museu ao público. A inauguração efectiva dá-se 

a 18 de Maio de 1992, enquanto reflexo prático das linhas definidas e pormenorizadas neste 

documento e assumindo-se como uma estrutura museológica autónoma. Os diversos 

documentos produzidos a partir de então vão centrar-se já em matérias de índole prática 

directamente relacionadas com o funcionamento do museu, distribuídos em duas categorias 

temáticas: regulamentos de funcionamento e relatórios e planos de actividades. 

 

Não se tratando de uma produção particularmente diversificada ou interessante, da análise 

destes documentos deveremos salientar, no entanto, alguns pormenores dignos de nota, de 

que será primeiro exemplo a utilização da designação de “Museu do Carro Eléctrico”. 

 

Os regulamentos de funcionamento fixam o horário e condições da visita, mas destacam já 

“condições especiais para visitas de grupo” e a distribuição “de um desdobrável guia às 

pessoas que adquirirem o bilhete” (in documentos nº 4,5 e 6: Regulamento de funcionamento 

do MCE, 1992 e 1997), definindo também tipos de visitantes. O tópico “público” está ausente 

do discurso mas presente em referências como visita, pessoas, crianças, grupos 

(mencionando-se para estes últimos a marcação prévia da visita), trabalhadores da empresa, 

cônjuges e filhos destes, possuidores de passes e representantes dos órgãos de comunicação 

social. O Regulamento de Funcionamento de 1992 assume mesmo uma intenção de 
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“uniformizar o regulamento com a prática seguida na generalidade dos museus”, distribuindo os 

públicos por pessoas, maiores de 65, portadores de cartão jovem, estrangeiros, crianças. 

 

No que aos relatórios e planos de actividades diz respeito, sublinharemos o facto de traduzirem 

já o funcionamento público do museu, com referências ao atendimento, acolhimento e apoio 

prestado aos visitantes, bem como a acções a desenvolver no âmbito da museologia, com 

termos como “inventariar”, “registo informático”, “atendimento aos visitantes”, “exposição 

permanente”, bem como preocupações de divulgação (“Apresentação à imprensa do C.E. nº 

267 (17ª viatura recuperada)”). A título de exemplo referiremos que o museu regista nos meses 

de Maio a Agosto de 1994 um total de 6.456 visitantes dos quais se destacam 155 turistas (in 

documento nº 8: Plano de Actividades do Museu, de 1994). Observemos, a este propósito, os 

quadros de análise temática categorial aplicada a este documento: 

 

Quadro nº 9 

Categoria: Actividades do Museu 
 

Subtemas Excertos mais significativos Nº 
ocorrências 

“O STCP distinguiu como “Maio – Mês do Carro Eléctrico” 

“Apresentação à Imprensa” 

“Desfile dos Carros Eléctricos do Museu” 

Mês do Museu do Carro 
Eléctrico 

“Inauguração da exposição fotográfica” 

4 

História da evolução dos 
transportes na cidade do 
Porto 

“recebemos muitas solicitações de apoio...” 3 

Atendimento dos visitantes “O atendimento dos visitantes pode ser considerada a 
actividade principal do Museu” 

1 

Actividade administrativa “Contudo, o Museu tem uma actividade administrativa 
diária” 

1 

Loja de venda “apuro diário na loja de venda” 1 

Registo informático do 
espólio 

“iniciou-se o registo informático do espólio do Museu” 
“inventariação da colecção de fotografias” 
“é urgente inventariar todo o espólio em exposição 
permanente” 

5 

Recursos humanos “falta de recursos humanos com conhecimentos” 1 

Fonte: Análise de conteúdo temática categorial elaborada a partir do documento nº 8: Plano de Actividades do Museu 
datado do 2º quadrimestre de 1994 (anexo XXII). 
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Quadro nº 10 

Categoria: Política educacional 
 

Subtemas Excertos mais significativos Nº 
ocorrências 

Visitas guiadas “as visitas são guiadas” 2 

“O atendimento aos visitantes pode ser considerada a 
actividade principal do Museu” 

Atendimento aos visitantes 

“visitantes (...) aos quais tem de ser dispensada a atenção 
necessária no Museu” 

3 

Fonte: Análise de conteúdo temática categorial elaborada a partir do documento nº 8: Plano de Actividades do Museu, 
datado do 2º quadrimestre de 1994 (anexo XXII). 

 

Já no ano de 1996, no respectivo Plano de Actividades do Museu, para além do peso notório 

dado à organização interna (registo, acondicionamento e limpeza das colecções do museu e 

documentação diversa), destaca-se a preocupação com a “elaboração de notícias para espaço 

reservado ao museu no Jornal da STCP” e a elaboração de um “mailing para escolas”. É, no 

entanto, um documento muito sumário no que se refere ao programa do museu ou mesmo 

implementação das acções propostas, como de resto acontece nos planos posteriores até 

1998. Tal orientação fica bem patente através da análise de conteúdo temática categorial do 

respectivo documento nº 9: 

 

Quadro nº 11 

Categoria: Actividades do Museu 
 

Subtemas Excertos mais significativos 
 

Nº ocorrências 

Registo, 
acondicionamento e 
limpeza 

“de processos individuais” 
“de carros em exposição permanente” 
“da colecção de fotografias do Museu” 
”da colecção dos passes” 
“dos projectos, plantas e traçados de linhas” 
“da documentação recolhida” 

6 

Exposição “carros em exposição permanente no Museu” 
“pequena mostra de trabalho técnico” 

2 

Notícias “elaboração de notícias para espaço reservado ao 
Museu no Jornal da STCP” 

4 

Fonte: Análise de conteúdo temática categorial elaborada a partir do documento nº 9: Plano de Actividades, datado 
02.02.1996 (anexo XXV). 
 

Está ausente de toda esta produção a afirmação da missão do museu. Também estão omissos 

na produção teórica desta fase inicial quaisquer documentos específicos relativos a uma 

política educativa em curso ou a implementar, assim como documentos de um serviço 

educativo existente ou a constituir. 

 

O ano de 1997 marca uma viragem inegável no curto percurso histórico do Museu do Carro 

Eléctrico, surgindo pela primeira vez documentos estruturais do museu com assinatura de 

profissionais da museologia. Uma linguagem tecnicamente mais apurada, bem como um 
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discurso mais aprofundado em termos de linhas programáticas para o museu, caracterizarão 

esta nova fase. A preocupação já não se centra na constituição e funcionamento do museu per 

si, antes se volta agora para a definição de políticas adequadas à promoção da sua temática, 

valorização das colecções, sua afirmação pública, no cumprimento de uma missão.  

 

Da análise de conteúdo dos documentos deste período (análise esta que não se deteve tanto 

em questões de avaliação quantitativa e qualitativa exaustivas ao nível dos termos utilizados, 

como no caso anterior), essencialmente temática (baseada numa definição prévia das 

categorias, no caso da análise categorial, e unidades de registo no caso da análise estrutural) e 

assente na análise da própria retórica que agora se assume para o museu, salienta-se desde 

logo uma manifesta preocupação de serviço público (associado a uma acção socio-educativa) 

e de definição de princípios e objectivos. 

 

No Pré-projecto do Museu do Carro Eléctrico datado de 1997 (documento nº 7, com um total de 

26 páginas) apresenta-se pela primeira vez a proposta de declaração de princípios e objectivos 

para esta estrutura museológica: 

 

“O Museu do Carro Eléctrico do Porto é uma instituição sem fins lucrativos que se dedica a 

coleccionar, cuidar, investigar e expor carros eléctricos e outro material associado à sua história, 

com o fim de:  

• encorajar o interesse e despertar a curiosidade no desenvolvimento dos transportes 

públicos e benefícios da sua utilização;  

• promover a compreensão do significado do papel desempenhado pelo carro eléctrico 

como parte integrante da vida cultural, histórica, social e económica do Porto.” 

 

Assumido como um Museu Técnico, já que “pretende ilustrar a evolução técnica deste tipo de 

transporte”, este é simultaneamente um Museu de História Social que, baseado numa diferente 

exploração das colecções, salientando os aspectos sociais, estará a “contribuir para a 

humanização da tecnologia e a torná-la (...) mais acessível”. Mas é também um pólo 

privilegiado da história da cidade apresentando “positivamente (...) a história do carro eléctrico 

do Porto”. (idem) 

 

O documento em questão constitui, pois, um elemento essencial do percurso histórico do 

Museu do Carro Eléctrico. Mas mais do que isso, afirma-se como uma piéce de resistence do 

Museu, dotando-o agora de uma missão, de um programa museológico que o caracteriza como 

um museu de ciência e tecnologia, de história e de história social, exigindo-lhe condições de 

acessibilidade. 

 

Tal orientação fica bem patente no quadro que a seguir se apresenta, resultado da análise de 

conteúdo temática categorial elaborada a partir deste documento: 
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Quadro nº 12 

Categoria: Tipo de Museu 
 

Subtemas Excertos mais significativos Nº 
ocorrências 

 
“pretende ilustrar a evolução técnica deste tipo de transporte e neste 
sentido pode ser classificado como um museu Técnico” 
“A ciência e a tecnologia... a sua apresentação merece toda a nossa 
atenção” 

2 

“as colecções podem ter uma exploração diferente ao apresentar-se 
como um museu de História Social” 
“Ao salientar os aspectos sociais estamos a contribuir para a 
humanização da tecnologia e a torná-la... mais acessível” 

2 

Tipo 

“museu como pólo privilegiado da história da cidade” 
“apresentar positivamente... a história do carro eléctrico do Porto” 

3 

“os museus servem a sociedade”  
“serviço público... relacionado com o campo mais vasto da cultura e 
seus significados” 
“providenciar serviços para benefício de uma camada de público tão 
alargada quanto possível” 

3 

“uma das características essenciais de um museu de História Social é 
aliás a sua acessibilidade” 

1 

“interessante se o serviço público... se traduzisse numa posição 
proactiva de divulgação das “tecnologias verdes”... e dos benefícios 
associados à utilização de transportes públicos” 

1 

“papel como veículo de revitalização de uma zona urbana” 
“contribuir para o bem estar económico da região” 

2 

Características 

“poder atractivo da colecção... potencial do MCE” 1 

“coleccionar, cuidar, investigar e expor carros eléctricos e outro 
material associado à sua história” 
“papel desempenhado pelo carro eléctrico como parte integrante da 
vida cultural, histórica, social e económica do Porto” 

5 Colecções 

Edifício “digno representante da arqueologia industrial da cidade” 
“restaurar e manter o edifício do museu” 

2 

Fonte: Análise de conteúdo categorial aplicada ao documento nº 7: Pré-projecto do MCE, datado de 1997 (anexo XIX). 

 

Clara e assumidamente influenciado pela definição de museu do ICOM e da Associação de 

Museus Britânicos, afirma-se que “através das suas colecções e programas os museus 

contribuem para a valorização da experiência humana estimulando a curiosidade, divertindo e 

enriquecendo o saber.”, havendo que assegurar todo um trabalho de bastidores de estudo, 

preservação, interpretação e novas abordagens das colecções: 

 

“A experiência de desenvolvimento dos museus deste século tem levado à evolução de uma 

filosofia largamente aceite de como um museu e as suas funções podem ser definidas. Esta 

filosofia centra-se na responsabilidade que um museu tem em relação às suas colecções e ao seu 

público”. (idem). 
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Assistimos então ao crescimento do museu, do qual se espera uma posição proactiva “de 

divulgação das “tecnologias verdes” de transporte e dos benefícios associados à utilização de 

transportes públicos” e ainda como “veículo de revitalização de uma zona urbana, participando 

activamente no melhoramento das condições de qualidade de vida da cidade”, devendo 

consequentemente ser destacado como serviço público que “enquadra e completa o panorama 

museológico da cidade”. (idem) 

 

É, contudo, ao nível das renovadas preocupações do museu enquanto serviço público que este 

documento merece particular referência, reforçando-se à cabeça que “uma das características 

essenciais de um museu de História Social é aliás a sua acessibilidade”. É digna de nota a 

repetição do termo público, também assumido como audiência, ao longo deste documento (36 

referências); as referências à política educacional/projecto sócio-educativo (10 referências); a 

uma política de comunicação (1 referência); a uma vocação educativa (6 referências). 

Particularmente interessante será a análise do quadro nº 13 e excertos do quadro nº 1444 que a 

seguir se apresentam, resultado da análise de conteúdo estrutural aplicada ao referido 

documento: 

 

Quadro nº 13 

Unidade 
de registo 

associações modo explicações qualificadores 

experiência 
humana 

valorização  

curiosidade estimulando  

saber enriquecendo  

 divertindo  

criatividade  

memória colectiva 

 
descobrir 

 

(lugares) 
privilegiados 

exposições apresentam  imaginativas 

colecções compreender  melhor 

estudem   

preservem   

Museu 

património cultural 

interpretem   

Fonte: Análise de conteúdo estrutural aplicada ao documento nº 7: Pré-projecto do MCE, datado de 1997 (anexo XXI). 

 

Quadro nº 14 

Unidade 
de registo 

associações modo explicações qualificadores 

ilustrar ilustra a evolução técnica de um 
tipo de transporte 

 Museu do 
Carro 
Eléctrico 

técnico 

classificado  técnico 

                                                 
44 Quadro em anexo XXI. 
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apresentar-se através da exploração diferente 
das colecções 

história social 

humanização ao salientar os aspectos sociais 
contribuímos para a humanização 
da tecnologia 

 

história social 

torná-la  acessível 

acessibilidade  uma das características de um 
museu de história social 

 

mobilizar ao concentrar-se na memória de 
muitos 

entusiasmos memória 

suscitar  verdadeiras 
paixões 

posição proactiva divulgação das tecnologias verdes de 
transportes e benefícios dos 
transportes públicos 

 

revitalização de uma zona urbana  veículo 

participando 
activamente 

na melhoria da qualidade de vida 
da cidade, destacando-se como 
serviço público 

 

encorajar 

despertar 

 o interesse no desenvolvimento 
dos transportes públicos e 
benefício da sua utilização 

 

promover  a compreensão do significado do 
papel desempenhado pelo carro 
eléctrico 

 

providenciar  serviços para benefício público  

facilitar  o acesso público às colecções e 
informação associada (criação de 
um centro de documentação) 

 

utilizar  técnicas de marketing adequadas 

desempenhar 
papel 

 na vida cultural, científica, 
educacional e económica da 
cidade do Porto 

activo 

contribuir  para o bem estar económico da 
região actuando como estímulo à 
regeneração urbana local 

 

atitude   positiva 

público   

não-públco 

conhecer 

  

participação criando 
oportunidades 

criar oportunidades de 
participação a uma vasta camada 
da população 

 

negócio  necessidade de conhecer o seu 
público, sendo este associado a 
mercado 

 

criador/gerador 
de cultura 

promoveriam 
como 

desenvolver acções que 
promovam o museu a este nível 

 

 projectada imagem projectada para a 
comunidade 

 

Museu de ideias e 
de pessoas 

requer-se a 
mudança para 

  

sentido quer-se que 
seja sentido 

quer-se que o museu seja sentido 
na cidade 

 

Fonte: Análise de conteúdo estrutural aplicada ao documento nº 7: Pré-projecto do MCE, datado de 1997 (anexo XXI). 
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Neste documento destaca-se de entre os objectivos do Museu do Carro Eléctrico: 

 

“providenciar serviços para benefício de uma camada de público tão alargada quanto possível, 

através de exposições, organização de eventos, actividades culturais relevantes, organização de 

projectos educacionais; promover a publicação de livros, vídeos e outros materiais educacionais 

apropriados; promover sessões de formação de professores; 

(...) facilitar o acesso público a essas colecções e à informação a elas associada, nomeadamente 

através da criação de um centro de documentação convenientemente equipado;  

(...) utilizar técnicas de marketing adequadas para promover o museu a uma audiência alargada 

(local, regional e, em colaboração com outras entidades, nacional e internacional); 

(...) apresentar positivamente (ainda que criticamente) a história do carro eléctrico do Porto, 

contextualizando-a não só do ponto de vista tecnológico e histórico mas também económico, social 

e cultural.”  

 

Em capítulo especificamente dedicado ao “Público do Museu do Carro Eléctrico” ficam bem 

claras as novas preocupações que um museu como este deve chamar a si, bem como a 

identificação das estratégias e ferramentas ao seu alcance: 

 

“(...) o museu precisa de conhecer o seu público e o seu ‘não-público’ e quais as razões que levam 

as pessoas a visitá-lo ou não. Estas incluem a justificação como serviço público, a demonstração 

de uma abordagem profissional de gestão e o desenvolvimento de conhecimentos com vista ao 

aperfeiçoamento dos vários serviços oferecidos pelo museu. 

Em primeiro lugar, se um museu é um serviço público é importante saber quem é e quem não é o 

seu público, conhecer as suas razões para melhor ir ao encontro das suas expectativas, criando 

oportunidades de participação para uma vasta camada da população. Em segundo lugar, a 

informação respeitante à utilização da instituição é fundamental como instrumento de gestão, 

demonstrando ou não a eficiência de, por exemplo, uma campanha de marketing. Nenhum 

“negócio” pode funcionar se os gestores não conhecem o seu “mercado”. Em terceiro lugar, e no 

presente clima, é útil que os museus desenvolvam este tipo de análise que lhes pode servir como 

trunfo ao provar o seu valor junto de entidades financiadoras. De acordo com os resultados da 

análise realizada, pode reajustar os seus programas, elevando os níveis de profissionalismo e, 

espera-se, os níveis de satisfação do público “consumidor”.” 

 

Estamos já longe das linhas orientadoras almejadas para o museu na sua fase de constituição 

ou nos seus primeiros anos de actividade. Equacionam-se diferentes questões, reclamam-se 

novas funções, sublinham-se outros objectivos. Não basta receber o público que procura o 

museu; o museu deve agora partir de encontro aos seus públicos, corresponder aos seus 

“horizontes de expectativa” (na expressão de Jauss), adoptar práticas de mediação que lhe 

permitam acolher e satisfazer um público “consumidor”, exigente e que se pretende cada vez 

mais alargado, público este que simultaneamente lhe reforça a missão, lhe legitima o 

investimento, lhe viabiliza o financiamento. O “mercado” para este “negócio” será conseguido 

pela qualidade do trabalho realizado e eficácia na satisfação do público, pela capacidade de 
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reajustar permanentemente os seus programas “elevando o nível de profissionalismo”, pelo 

desenvolvimento de uma campanha de marketing (termo do qual não poderemos deixar de 

sublinhar as 5 referências ao longo deste documento). 

 

Mas cabe ao museu também identificar o que define como “não-público” (1 referência), 

assumindo-se como os que não visitam o museu, definir os seus contornos, caracterizar os 

seus contextos, delinear as suas expectativas. O museu deverá trabalhar não apenas o seu 

público e público potencial, mas também dirigir-se aqueles que, até aqui, se perfilhavam como 

“estranhos” (apropriando-nos da expressão de Teixeira Lopes, 2006), conferir-lhes condições 

de participação, de interpretação, de experimentação, de acessibilidade. Deve, pois, procurar 

conhecer a identidade social real do seu público e não apenas a sua identidade virtual 

(Goffman, 1988). 

 

Para além do cuidado em matérias técnicas fundamentais inerentes a um qualificado serviço 

museológico (gestão de colecções, preservar, investigar, interpretar, expor...), o tópico “museu” 

aparece sugestivamente associado a “experiência humana” (e, neste contexto, associado a um 

museu “vivo”), “curiosidade” (3 referências), “saber” (1 referência), “criatividade” (1 referência), 

“memória colectiva” (2 referências). Quer-se um lugar “privilegiado” de “valorização” (1 

referência), “estimulando” (2 referências), “enriquecendo” (1 referência), “divertindo” (1 

referência), que permite “descobrir” (1 referência), “compreender”, “interpretar” (4 referências), 

“inovar” (1 referência), “estimular” (2 referências), “partilhar” (1 referência). Promove a 

mudança, é “criador/gerador de cultura”, um “fervilhante” “local de ideias e actividades”, “um 

museu de ideias e de pessoas”. É um museu “interactivo” (2 referências), “proactivo” (2 

referências), um espaço de “acolhimento” (2 referências), “multifuncional” (1 referência). É 

antes de mais assumido como um “benefício público”, reflectindo a afirmação do ICOM de que 

os museus servem a sociedade, relacionado com o campo mais vasto da cultura e seus 

significados. Define-se uma política do museu, estrutura-se-lhe uma política educacional. 

 

Merecem-nos destaque neste documento duas associações atribuídas ao Museu do Carro 

Eléctrico (embora não se tratando de expressões repetidas ao longo do documento): “atitude” e 

“negócio”. A primeira enquanto postura positiva e proactiva perante o público; a segunda, como 

base de uma relação oferta/procura, produtor/consumidor com esse público (“Nenhum 

“negócio” pode funcionar se os gestores não conhecem o seu “mercado””). 

 

O público do museu é identificado, estudado, classificado (“portugueses/turistas nacionais” – 2 

referências; turistas/visitantes estrangeiros – 3 referências; grupos escolares/público escolar” – 

8 referências; “especialistas” – 2 referências; “adolescentes/jovens” – 1 referência; “3ª idade” – 

3 referências; “grupos familiares” – 2 referências; “comunidade local” – 2 referências; “visitante 

médio” – 1 referência). 
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Identificam-se necessidades: de reforma da exposição, de criar áreas de descanso; de 

considerar os aspectos psicológicos dos visitantes; de “criação de um ambiente positivo (...) 

que apele aos conhecimentos e experiências passadas, estimulando a criatividade e 

participação activa dos visitantes”.  

 

Define-se uma atitude para com o público assumido como “consumidor”: entender os 

“visitantes como agentes activos, selectivos”, “fazedores de sentidos”; “a arte de fazer com que 

o público se sinta confortável”, o que se relaciona tanto com aspectos físicos como com 

aspectos psicológicos e culturais: 

 

“A arte de fazer com que o público se sinta confortável tem que ser um aspecto importante da 

planificação e design desta exposição. O estar confortável está relacionado tanto com aspectos 

físicos como com aspectos psicológicos e culturais. Os aspectos físicos têm que ter em conta os 

diversos grupos de visitantes, possibilitando o acesso e movimentação nos espaços do museu 

tanto ao visitante individual como ao grupo escolar, ao utilizador de uma cadeira de rodas ou a 

alguém empurrando um carrinho de bebé. (...) 

Além dos aspectos físicos, os aspectos culturais devem ser considerados. O medo de “falhar”, de 

não compreender, de “não fazer parte”, pode e afasta muita gente dos nossos museus. (...) 

Não deve também ser esquecido que um dos factores que afecta a qualidade da visita é o “sentido 

de orientação”. Este sentido de orientação pode ser de diversos tipos: geográfico, intelectual, 

conceptual e psicológico.” (In Documento nº7: Pré-projecto do MCE, 1997) 

 

A exposição permanente deve promover a familiarização com o tema do museu, facilitar o 

processo de interpretação. Aos guias do museu, “verdadeiros intérpretes das colecções”, deve 

ser proporcionada formação profissional de modo a garantir um permanente trabalho 

qualificado e empenhado. A exposição é, pois, o principal mobilizador de preocupações do 

novo programa do museu: 

 

“Para a grande maioria dos visitantes as exposições representam o meio principal e tradicional 

através do qual o museu chega ao grande público e o serve. A sua formulação, desenvolvimento e 

apresentação é pois uma preocupação fundamental em museus.” (idem). 

 

E ainda mais: deseja-se para o museu a definição de uma política educacional/acção sócio-

educativa: 

 

“O museu deve aproveitar todas as oportunidades para desenvolver o seu papel como recurso 

educacional promovendo programas dirigidos a todas as secções da população ou grupos 

especializados que pretende servir. A vocação educativa do museu é aliás uma das suas 

responsabilidades primárias. A criação de um serviço no Museu do Carro Eléctrico que promova a 

criação deste tipo de relações com o público parece desejável se não essencial.” (idem) 
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Alicerçada na declaração de princípios e objectivos definidos, articulando o desejável equilíbrio 

entre as exigências internas e externas do museu e do seu público (actual e potencial), não 

descurando a atenção perante a fragilidade das colecções ao nível da conservação e 

segurança, esta política educacional assentaria na necessidade de ir de encontro às 

expectativas das audiências (entendidas no seu sentido mais lato), promover a proximidade à 

comunidade local em particular (potenciando-se até a sua associação em Amigos do Museu) e 

articular-se com toda a política de comunicação adoptada pelo museu “que envolve todos os 

outros serviços nomeadamente exposições, marketing e relações públicas”. 

 

Sugestiva será a observação o quadro que a seguir se apresenta, decorrente da análise de 

conteúdo estrutural do documento no que respeita às associações de ideias face à unidade de 

registo “política educacional”: 

 

Quadro nº 15 

Unidade de 
registo 

associações modo explicações qualificadores 

intérpretes das 
colecções 

presença  insubstituível 

poderia promover serviço educativo 

encorajando-os a 
dramatizar cenas 

concurso entre escolas para 
“interpretar” colecções com 
representações 

 

projecto de 
história oral 

recolhidas histórias recolhidas  

animar programa 

promover a 
integração e 
participação activa 

programas de dramatização 
como forma de integrar o 
público na vida do museu 

 

guias dos museus (são) intérpretes das colecções verdadeiros 

acção socio-
educativa 

   

papel como 
recurso 
educacional 

aproveitar o museu deve aproveitar todas 
as oportunidades para 
desenvolver este seu papel 

 

programas 
dirigidos 

promovendo   

vocação 
educativa 

é a vocação educativa é uma das 
responsabilidades primárias do 
museus 

responsabilida
de primária 

desejável serviço 
(educativo) 

criação criação de um serviço que 
promova as relações com o 
público é desejável se não 
essencial essencial 

Política 
educacional 
 

equilíbrio  equilíbrio entre necessidades 
externas e internas do museu e 
do seu público actual e 
potencial 
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programas promover promover programas que vão 
ao encontro das expectativas 
dos vários tipos de audiência 

 

comunidade local promover promover actividades dirigidas 
para a comunidade local 

 

vários tipos de 
audiência 

vão ao encontro promover programas que vão 
ao encontro de vários tipos de 
audiência 

 

política de 
comunicação 

articular articular serviço educativo com 
a política de comunicação 
adoptada pelo museu 

 

experiência proporcionar pretende-se proporcionar uma 
experiência verdadeiramente 
educacional 

verdadeiramen
te educacional 

espaços e 
oportunidades 

criar cabe ao museu criar espaços e 
oportunidades vocacionadas 
para diversos níveis e 
interesses 

 

 terá logicamente em 
conta 

a política de educação terá em 
conta a declaração de 
princípios e objectivos do 
museu 

 

estudo prévio do 
público actual e 
potencial 

deverá ser incluído incluído a par dos conceitos 
básicos de educação 

 

recursos 
humanos e 
financeiros 

têm que estar  presentes 

serviços 
educativos do 
museu 

não pensamos não se pensa que seja um 
serviço vocacionado 
exclusivamente para as escolas 

 

espaço 
multifuncional 

adequado   

acolhimento    

experiência de 
vida 

deve ser a educação deve ser uma 
experiência de vida 

 

programas de 
voluntariado 

 

projectos de 
história oral 

 

cursos diversos 

atrairiam acções que atrairiam um grupo 
significativo de pessoas 

 

Liga de Amigos 
do Museu 

elemento integrador 
de acção sócio-
educativa 

  

imaginativo projecto sócio-
educativo 

  

proactivo 

Fonte: Análise de conteúdo estrutural aplicada ao documento nº 7: Pré-projecto do MCE, datado de 1997 (anexo XXI). 

 

Uma política educacional assim definida afasta-se dos serviços vocacionados exclusivamente 

para escolas, direccionando-se agora para diversos públicos-alvo e baseando-se num estudo 

prévio do público actual e potencial do museu: 
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“Enfim, quer-se que o museu seja “sentido” na cidade e que possa ser um espaço de acolhimento 

de projectos ambiciosos onde a experimentação e o “fervilhar” de ideias seja o ponto comum. 

Requer-se a mudança de um “museu-objecto” para um museu de ideias e de pessoas.” (idem). 

 

Curioso é, no entanto, constatarmos que, apesar da intensa produção e preocupação teórica 

que este documento de 1997 denota, ele não vai ter grande reflexo prático até 2000. De facto, 

os Planos de Actividades (documento nº 11) e de Actividades e Investimentos para 1999 

(documento nº 12) são ainda documentos sumários, estruturados com base em premissas em 

tudo similares às dos anteriores planos (de que se destaca a maior incidência de referência a 

tópicos como “Museu do Carro Eléctrico” (19 referências num total de dois documentos, 10 

páginas), “carros eléctricos” (12 referências no mesmo universo), viaturas (4 referências no 

mesmo universo), “desfile” (8 referências no mesmo universo), entre outras): propondo-se 

actividades de continuidade (“desfiles”, “exposições”, “eventos culturais”); promovendo-se o 

museu junto das escolas e “outros grupos com potencial interesse”; denotando preocupações 

elementares com a divulgação. O tópico “serviço público” (2 referências) continua aqui 

sugestivamente associado a uma prestação pública decorrente da actividade da tutela. Trata-

se, em tudo, de documentos que espelham o museu de sempre, enquanto “núcleo de 

preservação” (na expressão da directora do museu na entrevista realizada) e em processo de 

acumulação de peças enquanto artefactos técnicos. Disso mesmo dão testemunho as análises 

de conteúdo temática categorial e estrutural do documento nº 12: Plano de Actividades e 

Investimentos 1999, datado de 1998 no quadro que se segue: 

 

Quadro nº 16 

Categoria: Tipo de Museu 
 

Subtemas Excertos mais significativos 
 

Nº ocorrências 

Tipo “renascimento do sistema de transporte do carro 
eléctrico (... antigo)” 

1 

Características “modernização e expansão do Museu do Carro 
Eléctrico” 
“melhores condições para recepção de visitantes” 
“melhores condições de exposição” 
“melhores condições de funcionamento e 
operacionalidade” 
“outros meios de divulgação do nosso património 
histórico e cultural” 

5 

Colecções “recuperação de mais 3 carros eléctricos” 2 

Estruturas “oferta de serviços de que o Museu neste 
momento não dispõe” 
“Museu e Estação” 

2 

Fonte: Análise de conteúdo temática categorial aplicada ao documento nº 12: Plano de Actividades e Investimento 
1999, datado de 1998 (anexo XXXIV). 
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Quadro nº 17 

Unidade de 
registo 

 

associações modo explicações qualificadores 

projecto de 
modernização e 
expansão 

preparação e 
execução 

 ambicioso 

sistema de 
transporte no 
carro eléctrico 
antigo 

renascimento   

obras arranque arranque das obras nas 
instalações afectas ao Museu 

 

instalações beneficiação obras de beneficiação das 
instalações do museu 

 

palco  palco de acontecimentos 
culturais 

 

Museu do carro 
Eléctrico 

história dos 
transportes na 
cidade 

   

Fonte: Análise de conteúdo estrutural aplicada ao documento nº 12: Plano de Actividades e Investimento 1999, datado 
de 1998 (anexo XXXVI). 
 
Quadro nº 18 

Unidade de 
registo 

associações modo explicações qualificadores 

realizar desfile anual de 
carros eléctricos 

anual desfile 

realizar  nocturno 

Noites de 
Massarelos 

decorrerão   

acontecimentos 
culturais 

palco exposições várias, 
espectáculos de 
teatro, dança e 
música 

diversos 

Actividades 
 

trabalho de 
divulgação 

desenvolver divulgação do 
património histórico 
e cultural 

retaguarda 

Fonte: Análise de conteúdo estrutural aplicada ao documento nº 12: Plano de Actividades e Investimento 1999, datado 
de 1998 (anexo XXXVI). 

 

Será de salientar, no entanto, neste último documento a preocupação com a “organização dos 

Serviços Educativos”, assumida como “um objectivo para este período”. É também digna de 

nota a referência à “preparação de um ambicioso projecto de modernização e expansão do 

Museu do Carro Eléctrico”, referindo “melhores condições para a recepção de visitantes” e 

“melhores condições de exposição” (In documento nº 12: Plano de Actividades e Investimentos, 

1999). 

 

Se 1997 reflectiu um ponto de viragem no projecto museológico ao nível da produção teórica 

(marcado pela elaboração do já referido Pré-projecto para o Museu do Carro Eléctrico), foi, no 
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entanto, apenas em 2000 que se verificou a efectiva materialização de um plano de mudança e 

modernização, que veio permitir a esta estrutura museológica a sua verdadeira afirmação no 

panorama dos museus da cidade e do país. 

 

A motivação e suporte de toda esta dinâmica de mudança é conferida ao museu pela própria 

tutela. De facto, se o Conselho de Administração da STCP havia já sido o grande 

impulsionador e responsável pela constituição do Museu do Carro Eléctrico, é novamente no 

seu seio que se opera a mudança que vem permitir agora a esta estrutura a sua reestruturação 

e plena afirmação. Tal circunstância está, de resto, bem patente na entrevista semi-directiva 

que em finais de 2002 realizamos ao elemento do Conselho de Administração da STCP 

directamente responsável pela tutela do Museu desde 1997: 

 

“Eu acho que aquele museu pode ser um museu de excelência (...) onde se pode, de facto, 

reconstruir a história do transporte mas não em termos estáticos, em termos dinâmicos. O que eu 

acho é que a par disso pode ser um museu de elevadíssima qualidade e era o que eu estava a 

tentar nos últimos anos – credibilizar aquele museu como os grandes museus de pintura (...). 

Portanto, a minha ideia era que, com essas potencialidades todas, se tivesse os recursos humanos 

adequados, acho que seria um museu imbatível”.  

“(...) o museu foi criado para guardar o património. (...) Portanto, foi criado de certa forma como 

uma garagem visitável. (...) quando eu peguei naquilo a minha ideia inicial era trazer essa garagem 

para fora, para a cidade.” (entrevista a administrador do museu) 

 

Na entrevista em estudo defende-se um Museu de “excelência”, num conceito de “ecomuseu” 

ou “museu vivo” já que, para além da história do transporte e património a ela associada, se 

assume também como um simulacro de operador de transporte público, uma empresa (ou mini-

empresa como também se afirma), já que mantém associado todo o sector operacional da 

STCP relacionado com o eléctrico antigo. Tópicos como “craveira” (1 referência), “excelência” 

(1 referência), “qualidade” (8 referências), imbatível” (1 referência), “ímpar” (1 referência), 

”credibilizar” (1 referência) associados ao museu, são reflexo bem sugestivo das novas 

orientações estratégicas para a estrutura, bem como de uma clara intenção de qualificar e 

afirmar este como um museu de referência. Será de sublinhar esta mesma ideia a partir do 

quadro da análise de conteúdo temática categorial aplicada a esta entrevista, que a seguir se 

apresenta: 
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Quadro nº 19 

1. Categoria: Tipo de Museu 
 

Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
 

Tipo  “um Museu de excelência” 
“um Museu de elevadíssima qualidade” 
“um ecomuseu... de certa forma um museu vivo” 

3 

Características  “é um Museu que tem a grande vantagem de ter um 
património de elevadíssimo valor” 
“tem um valor ímpar” 
“o que se pode manter ali é um operador de 
transporte público” 
“reconstruir a história do transporte... em termos 
dinâmicos” 
“com essas potencialidades todas, se tivesse os 
recursos humanos adequados... era um museu 
imbatível” 
“a parte museológica tem que ser muito forte” 

6 

Colecção  “os eléctricos foram muito diferentes ao longo da 
história aqui no Porto” 

1 

Estrutura  - 

Fonte: Análise de conteúdo temática categorial aplicada à entrevista realizada a elemento da administração (anexo 
LXXVIII). 

 

É bem evidente a convergência de preocupações, prioridades e objectivos do conteúdo desta 

entrevista com o Pré-projecto para o Museu do Carro Eléctrico, de 1997 a que nos referimos 

anteriormente, produzido precisamente como resposta às intenções de mudança do Conselho 

de Administração da STCP que então tomava posse e por ele encomendado.   

 

O sucesso de uma instituição nos moldes que agora se vinham delineando e traçados na 

referida entrevista, residiria em dotar o museu de recursos humanos qualificados (10 

referências a recursos humanos, sendo também digno de nota a utilização de termos como 

qualificar, requalificar, estrutura profissional, entre outros), num trabalho público mais apurado 

e potenciador de novos públicos-alvo (77 referências a diversas franjas de público, destacando-

se 10 referências a turistas; termos como acolhimento, educar, captar, fidelizar são também 

uma constante ao longo do texto), na constituição de uma estrutura de voluntariado (10 

referências a Amigos do Museu, 2 a entusiastas e 12 a voluntários/voluntariado). Esta última foi 

preterida numa fase inicial em função da formação e qualificação do quadro de pessoal do 

museu e solidificação do seu projecto museológico, afirmando-se como uma orientação a 

prazo. 

 

Não abdicando de uma actuação que lhe permitisse a auto-sustentabilidade, a gestão do 

museu estava agora bem ciente da necessidade de criar o equilíbrio entre os custos de uma 

estrutura pública e profissional sólida e as receitas que daí poderiam advir: 
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“Hoje o museu tem um valor social que não tinha há cinco anos e tem umas contas mais 

equilibradas do que tinha há cinco anos. Portanto, tudo isso favorece o funcionamento. Mas a 

prazo eu acho que se pode arranjar uma organização que fosse praticamente auto-sustentável, 

não é, uma coisa encostada a este conteúdo”. (entrevista a administrador do museu) 

 

Quando sugerimos que fosse definida uma imagem distintiva do Museu do Carro Eléctrico 

detectamos uma maior reflexão (hesitação?) na resposta (bem traduzida nas reticências do 

discurso, nas pausas, nos sucessivos arranques de frases que se mantiveram inacabadas). 

Mas a resposta acaba por ser bem sugestiva da mudança que se pretende operar no museu: 

“que aquilo deixasse de ser um museu de tecnologia como era até aí, que era só o eléctrico, e 

que tentasse perspectivar o eléctrico pelo seu valor social”. (entrevista a administrador do 

museu).  

 

Analisemos a este propósito o excerto do quadro de análise estrutural45 relativamente à 

unidade de registo “Museu”: 

 

Quadro nº 20 

Unidade de registo Conceito Associações Qualificadores 
 

tratamento peça eléctrico excelência 

património valor elevadíssimo 

empresa operador de transporte 
público 

simulado 

história do transporte  em termos dinâmicos 

  qualidade 

  credibilizar 

  imbatível 

ecomuseu   

Museu vivo   

criado para guardar o 
património 

garagem visitável 

 amigos do museu 

 

voluntariado 

extremamente 
profissional 

organização  auto-sustentável 

valor social eléctrico  

mini-empresa equilíbrio  

acolhimento qualidade  

 marketing  

Museu 

exposição peça enquadrada  

                                                 
45 Quadro em anexo LXXX. 
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património investimento recuperação 

 dinamismo  

elevadíssima  craveira 

nível mundial 

práticas museológicas  as melhores 

transparência  bom funcionamento 

Fonte: Análise de conteúdo estrutural aplicada à entrevista efectuada a elemento da administração (anexo LXXX). 

 

Para além da sua inerente função de zelador de um património único e valioso, o museu 

assume-se também como um “sítio de educação e de cultura”, alargado a todos os públicos, 

pesem embora as dificuldades que a sua temática possa sentir em afirmar-se como “cultura”: 

 

“o que eu acho é que as pessoas não vêem esse tipo de património a ser tratado da forma que é a 

pintura e isso era a grande dificuldade (...).É que aquilo sempre foi visto como um museu de 

segunda, por não ser de pintura (...). Eu acho que é possível torná-lo um museu de primeira com 

eléctricos e não com quadros”. (entrevista a administrador do museu) 

 

Vemos aqui retomar, de facto, a questão da reprodutibilidade versus raridade (Santos, 1994). 

Fruto da Revolução Industrial e da consequente produção em série, a colecção do museu tem 

dificuldade em ser reconhecida ao nível das obras de arte, remetendo o museu para uma 

posição secundarizada no panorama museológico nacional. Pretende-se, no entanto, contrariar 

esta orientação, afirmando o museu como um museu de primeira, não apesar da sua colecção, 

mas a partir dela, reconhecendo as dificuldades, como sugere o seguinte quadro de análise de 

conteúdo estrutural da entrevista: 

 

Quadro nº 21 

Unidade de registo Conceito Associações 
 

Qualificadores 

entendimento de que o 
eléctrico seja cultura 

  

  visto como um museu de 
2ª 

Dificuldades 

atrair turistas   

Fonte: Análise de conteúdo estrutural aplicada à entrevista efectuada a elemento da administração (anexo LXXX). 

 

No que respeita aos públicos do museu, é claramente assumida a necessidade de encetar 

novas fases de actuação. Os públicos escolares foram os mais fáceis de atrair numa primeira 

fase, constituindo o principal “cliente fidelizado” ou “públicos âncora” do museu, 

desempenhando assim um papel crucial para a sua afirmação. Reconhece-se desde logo, no 

entanto, que “é evidente que esse cliente só tem bons produtos se nós tivermos outros 

clientes”. A esta franja de público pretende associar-se, nesta fase inicial, também os turistas, 

identificados como ausentes do museu mas que urge fidelizar, através de “novas formas de 
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comunicação”. Mobilizando a equipe e exigindo-lhe um cada vez mais eficaz e qualificado 

acolhimento, o trabalho com estas duas franjas de público viria potenciar um crescimento e 

diversificação dos públicos: 

 

“Primeiro há muito pessoal agora preocupado com isso (qualidade de acolhimento aos públicos – 

nosso parêntesis). Quando eu entrei para lá não havia ninguém preocupado com fazer marketing 

junto das escolas, preparar as visitas (...). Neste momento a estrutura tem uma pessoa que 

responde por isso. Por outro lado criou-se uma exposição (...) pode mostrar-se coisas diferentes, 

pode fazer visitas diferentes e, por outro lado, porque a peça está enquadrada. E por outro lado, 

também, essa estrutura tem tido consultores que têm conseguido passar a papel, criar documentos 

próprios para tornar as visitas mais atraentes. (...) Não havia nada, não é, em 97 não havia aqui 

praticamente nada”. (entrevista a administrador do museu) 

 

Assume-se claramente uma intenção de mudança estruturada na formação de um serviço 

educativo e de uma política de comunicação; na renovação e requalificação da exposição 

permanente; na requalificação do edifício; em recursos humanos qualificados e especializados 

na área da museologia; no reforço de uma vertente comercial que permitisse caminhar no 

sentido de uma gestão financeira equilibrada para a estrutura. Mas a mudança a realizar 

alicerça-se numa questão primordial: a preservação, valorização e promoção desse valioso 

património que é a colecção de carros eléctricos do Porto e objectos associados á sua história. 

Esta actividade, catalizadora de um grande mas necessário investimento, será a primeira 

responsabilidade pública do museu e também a sua prioridade: “em relação aos públicos, 

neste momento eu punha numa segunda ordem de prioridades. Quer dizer, a primeira coisa é 

guardar aquele património e transmiti-lo à próxima geração” (entrevista a administrador do 

museu). 

 

A referência à constituição de uma Fundação que viria a assegurar a tutela do Museu, presente 

pela primeira vez no documento de 1997 e que se mantém nos documentos de planificação de 

1999, é igualmente aflorada na entrevista realizada, embora até à data não tenha conhecido a 

sua concretização. 

 

Os novos objectivos para o museu são bem claros: pretende-se antes de mais “torná-lo um 

museu de elevadíssima craveira, a nível mundial”. Um novo discurso, baseado em parâmetros 

de qualidade, de auto-sustentabilidade, de marketing, de comunicação, vem alicerçar o novo 

projecto para o Museu do Carro Eléctrico tornando-o “transparente”: “Eu acho que as 

instituições quanto melhor funcionam, mais transparentes são”. A disponibilização de 

informação sobre a colecção (inventário, fotografia...) e sobre a actividade e funcionamento do 

museu num site constituiria factor fundamental para garantir tal transparência: “o meu objectivo 

era ter ali o melhor museu do mundo naquela área”: 
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“No fundo aquele museu tem tudo o que os outros museus não têm! E o que não podem ter, por 

muito investimento que tenham. Ali falta o investimento, é só isso” (entrevista a administrador do 

museu) 

 

O Museu do Carro Eléctrico é, em primeiro lugar, afirmado como um museu de empresa. E se 

o objectivo é agora o de fazer a estrutura pensar na museologia, a lógica de “empresa” 

constituiu um factor determinante para a sua gestão. Mas as prioridades de actuação do museu 

ficam bem claras na entrevista e estão bem patentes no quadro de análise de conteúdo 

estrutural que a seguir se apresenta: 

 

Quadro nº 22 

Unidade de registo Conceito Associações 
 

Qualificadores 

tornar um museu de 1ª  
 

 

ter quadros técnicos Qualidade 
 

bons 

criar uma fundação  
 

 

qualificar Edifício 
 

 

criar estrutura de 
voluntários 

 
 
 

 

reforçar frente comercial 
 

mais agressiva 

tornar um museu de 
elevadíssima craveira 

 
 
 

 

Prioridades 

tornar transparente  
 

 

Fonte: Análise de conteúdo estrutural aplicada à entrevista efectuada a elemento da administração (anexo LXXX). 

 

Reflectindo-se no documento nº 13: Projecto Viajantes e Passageiros – plano 2000-2006, 

datado de 2000 (com um total de 43 páginas), o Museu do Carro Eléctrico assume 

efectivamente esta nova dinâmica na viragem do século, traduzida na definição e afirmação da 

missão do Museu, numa renovação da exposição permanente (à luz de novos discursos 

expositivos), numa reestruturação dos seus serviços e num posicionamento mais comunicativo 

com os seus públicos. O principal objectivo da programação proposta neste documento e 

calendarizada para 2001 com a abertura da primeira exposição permanente, é “conferir um 

maior dinamismo ao museu explorando as suas potencialidades lúdico-pedagógicas de 

interpretação de diferentes temáticas e fomentando a educação através dos artefactos 

museológicos”. O que, de resto, fica bem patente através da análise de conteúdo temática 

categorial aplicada a este documento, apresentada no quadro que se segue: 
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Quadro nº 23 

Categoria: Missão do Museu 
 

Subtemas Excertos mais significativos 
 

Nº ocorrências 

Missão “consistiu quase exclusivamente na criação e 
desenvolvimento de uma colecção de material 
circulante representativa da história do carro 
eléctrico na cidade do Porto” 
nova missão “centro inovador de apoio à 
educação informal e ao desenvolvimento de 
processos de aprendizagem através dos 
artefactos que compõem a sua colecção” 
 

2 

Funções “preservar e dinamizar uma colecção de carros 
eléctricos de inegável valor histórico e patrimonial” 
“afirmação no contexto local, regional, nacional e 
mesmo internacional” 
“recuperações e reconstituições de material 
circulante” 
“contribuir para a dinamização e requalificação da 
vida socio-económica, cultural e turística de 
Massarelos” 
“fomentar a discussão...” 
 

5 

Fonte: Análise de conteúdo temática categorial aplicada ao documento nº 13: Projecto Viajantes e Passageiros – plano 
2000-2006, datado de 2000 (anexo XXXVII). 

 

Destacaremos neste documento as referências pormenorizadas aos recursos materiais e 

humanos a garantir para a implementação de uma mudança efectiva no Museu do Carro 

Eléctrico. De facto, para além de um aprofundado enquadramento das acções a desenvolver 

de modo a dotar esta estrutura museológica de um discurso qualificado e actual, o documento 

enumera também os diferentes recursos necessários para assegurar cada acção. 

 

Definem-se como orientações estratégicas deste novo programa para o museu as 

“potencialidades únicas de interactividade com os objectos”, as “potencialidades únicas de 

interpretação”, as “potencialidades de interacção multi-geracional”, definindo-se como missão 

para o Museu: 

 

“O Museu do Carro Eléctrico pretende-se um centro inovador de apoio à educação informal e ao 

desenvolvimento de processos de aprendizagem através dos artefactos que compõe a sua 

colecção”. (In documento nº 13: Projecto “Viajantes e Passageiros” – 2000-2006). 

 

Assumindo como suas funções “preservar e dinamizar uma colecção de carros eléctricos de 

inegável valor histórico e patrimonial”, a sua “afirmação no contexto local, regional, nacional e 

mesmo internacional”, “contribuir para a dinamização e requalificação da vida sócio-económica, 

cultural e turística de Massarelos” e “fomentar a discussão” sobre diversas temáticas, o novo 

projecto define claramente os interlocutores a que se dirige: escolas de todos os níveis de 

ensino, famílias/indivíduos de diferentes gerações, terceira idade, crianças em férias, públicos 

específicos e públicos com necessidades especiais.  
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As associações de ideias relativas à unidade de registo “Serviços Educativos e de Animação” 

deixam transparecer uma diferente atenção e uma maior dedicação aos públicos, bem patente 

no excerto do quadro de análise de conteúdo estrutural aplicada a este documento e que a 

seguir se apresenta46: 

 

Quadro nº 24 

Unidade de 
registo 

associações modo explicações qualificadores 

dinâmica desenvolver  muito positiva 
 

escolas cumplicidade   
 

imagem positiva desenvolver desenvolve uma imagem 
positiva junto do público 
escolar 
 

positiva 

qualidade  
criatividade  
originalidade 

apostando Apostando na qualidade, 
criatividade e originalidade 
das actividades com as 
escolas 
 

 

criar incentivos 

aproximar 

criar novos incentivos para 
os que já conhecem o museu 
 

novos 

qualidade serviços prestados melhorar  
 
 

acolhimento 

estruturar familiaridade relação museu-
escola 

criar 

estruturar todas as 
componentes da relação 
museu-escola cumplicidade 

acolhimento melhorar a 
qualidade 
pedagógica 

 
 
 
 

 

inovadoras formas de 
interacção 

potenciar  
criativas 

criação  
 

oficinas/workshops 

Implementação 
 

 

zona lúdica e 
pedagógica 

vários públicos   
 

 

maletas 
pedagógicas 

implementar  
 
 

 

jogos pedagógicos de descoberta  
 
 

 

Serviços 
Educativos e 
de Animação 
 

guiões para 
professores 

distribuir   

Fonte: Análise de conteúdo estrutural aplicada ao documento nº 13: Projecto “Viajantes e Passageiros – 2000-2006” 
(anexo XXXIX). 

 

                                                 
46 Quadro em anexo XXXIX. 
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Implementando uma programação expositiva de carácter temporário e de carácter temático 

semi-permanente, o museu renovará os seus conteúdos “de uma forma sistemática e 

sustentada”. 

 

Projecto ambicioso e mobilizador de uma equipe especializada, assentará numa política 

educacional que o humanize e aproxime das pessoas, numa relação de proximidade que, 

eliminando barreiras físicas e psicológicas, transforme o museu “num espaço de convívio 

multigeracional, de aprendizagem e de diversão, especialmente atractivo e orientado para 

acolher famílias”: 

 

“distanciar-se do objecto que deu e dá razão de ser ao Museu do Carro Eléctrico procurando 

humanizá-lo e aproximá-lo das pessoas para quem foi criado” (idem) 

 

As colecções do museu, assumidas como suporte a todas as acções de animação e 

interpretação, ganham assim nova dimensão, sendo sublinhadas as necessidades de 

corresponder às exigências de públicos com necessidades especiais: “sessões de 

manuseamento de peças para deficientes visuais”, “interactividade física com os objectos 

expostos”, “adaptar a política de gestão de colecções (...) às necessidades destes grupos” com 

necessidades especiais, numa “abordagem dos temas recorrendo não só ao olhar mas aos 5 

sentidos, de uma forma extremamente experimental” (idem). 

 

Mas a grande novidade deste documento traduz-se na inserção de acções especificas para 

vários públicos-alvo, de entre as quais destacamos, por irem de encontro à temática de 

investigação que nos norteia este trabalho: 

 

• Acção 4 – Somos Todos Viajantes – O Museu do Carro Eléctrico e os públicos com 

necessidades especiais: 

“De facto, as características muito particulares do Museu do Carro Eléctrico, potenciadora de 

interpretações lúdico-pedagógicas que tenham como base outros sentidos que não apenas o visual 

e auditivo, permitem desde já antever a viabilidade desta acção. 

No entanto, a falta de experiência da comunidade museológica nestas áreas, assim como a falta 

de formação específica dos serviços de educação e animação têm-se demonstrado barreiras 

difíceis de transpor.” (idem) 

 

Para além das preocupações de acessibilidade (física e psicológica) e manuseamento das 

colecções, o documento refere especificamente a intenção de “publicação de guia de visita 

para crianças deficientes auditivas”, a intenção de “produção de suportes museográficos 

exclusivamente preparados para atender às necessidades específicas dos indivíduos com 

deficiências de visão e dos indivíduos com deficiências de audição, nomeadamente etiquetas 

em linguagem Braille e textos que acompanhem a exposição em linguagem Braille e em 

linguagem gestual”, entre outros. 
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• Acção 5 – Recordar no Museu do Carro Eléctrico dirigida à 3ª idade, assumindo que 

“os carros eléctricos que constituem a colecção principal do Museu, assim como outros 

artefactos que estão directamente relacionados com a sua vida e actividade, 

constituem excelentes pontos de partida para o desenvolvimento de sessões de 

reminiscência para os grupos da 3ª idade”, num processo de valorização bilateral já 

que ”Recordando a vida quotidiana dos artefactos que estão em exposição estes 

grupos estarão a dar vida ao Museu do Carro Eléctrico” (idem). 

 

A linguagem utilizada na redacção deste projecto é sugestiva e digna de uma menção 

específica. São frequentes os tópicos como “cumplicidade” (6 referências), “proximidade” (1 

referência), “humanizar” (2 referências), familiarizar” (4 referências), “5 sentidos” (2 

referências), eliminar “barreiras” (3 referências), “acessibilidade” (3 referências), 

“interpretar” (76 referências), “experimentar” (4 referências), “manuseamento” (3 

referências), “sensibilizar” (2 referências), “interactividade” (10 referências), “multi-

geracional” (3 referências), “convívio” (1 referência), “criatividade” (2 referências), “cativar” 

(4 referências), “fidelizar” (1 referência), “partilhar” (1 referência), “missão” (6 referências), 

“orgulho” (1 referência), “aproximar” (6 referências), “sentir”, ”ver”, “ouvir” e “cheirar” (cada 

uma com 1 referência), “sensorial” (1 referência), “integração” (1 referência), “atitude” (1 

referência), “motivar” (1 referência), “estimular” (1 referência), ou “participar” (1 referência). 

 

Algumas especificidades merecem particular referência como o são, por exemplo, o facto 

de os termos “memória”, “dar vida”, “partilhar”, “arquivo”, “testemunhos orais e escritos” 

surgirem apenas associados a programas para a terceira idade. Ou o facto de termos como 

“acessibilidade”, “acessível” e “parcerias” aparecerem essencialmente associados aos 

programas para públicos com necessidades especiais (estes definidos como portadores de 

deficiência). Os termos “qualidade” (7 referências) e “potencialidades” (11 referências) são 

recorrentes ao longo de todo o documento, traduzindo aspectos que se pretendem 

sublinhar de entre as características do museu. 

 

O Museu do Carro Eléctrico, associado a dedicação, voluntarismo, afirmação, missão, 

orgulho, efeito conciliador (entre outros), é ainda um “museu vivo” (que merece apenas 1 

referência ao longo de todo o texto), adicionando agora este conceito à animação e 

interpretação das colecções. Mas é também afirmado como um museu de empresa, onde 

se “sobrepôs” ou “adicionou” o modelo de gestão da tutela – a STCP -, o que reflecte bem 

a orientação da tutela já anteriormente mencionada. 

 

Mas o Museu é também associado, numa outra vertente, aos seus serviços de apoio, aos 

seus programas, à sua colecção, seus espaços, à história da cidade do Porto, enquanto 

espaço dotado de enormes potencialidades de aprendizagem e entretenimento, cabendo-
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lhe “fomentar a discussão, valorização e preservação” do património que é o seu. É 

qualificado como um espaço multi-geracional, atractivo, inovador, cultural, conciliador, vivo. 

 

O Projecto “Viajantes e Passageiros” constitui, de facto, o pivot que opera e marca a 

mudança no Museu do Carro Eléctrico. Estrutura-lhe um programa museológico que opera 

no médio prazo (o plano é estruturado para 2000 a 2006), confere-lhe acessibilidade, dota-

o de um serviço educativo traduzindo a sua actividade em projectos concretos a 

implementar a curto prazo, concretiza a sua primeira exposição permanente num discurso 

consentâneo com práticas e discursos museológicos actuais. E mais ainda: define-lhe 

decisivamente uma dinâmica e uma vocação. Vocação esta que, de resto, está bem 

patente no discurso da sua directora, na entrevista semi-directiva realizada em 2002 e 

espelhada também no Plano de Actividades do Museu do Carro Eléctrico do mesmo ano. 

Da análise de conteúdo realizada a partir da referida entrevista à directora do museu 

resultou o seguinte quadro de análise, cujo excerto se apresenta47, bem elucidativo: 

 

Quadro nº 25 

Unidade de 
registo 

Conceito Associações Qualificadores 

de História Social história da cidade do Porto 
 

abrangente 

fechado de Transportes Colecção fechada, voltada para 
o carro eléctrico, colecção de 
grande porte típico 

coleccionismo recuperar veículos; veículos 
como artefactos técnicos 
 

 

filosofia de acumulação grupo de entusiastas dentro da 
empresa; valorização do 
objecto 
 

 

Museu vivo carros em circulação 
 

vivo 

Operador auto-
musealizado 

operador da linha turística  
exposição, preserva uma 
colecção 
 

auto-musealizado 

imagem da STCP boa imagem da STCP no 
exterior 
 

boa 

Dinâmico 
 
Sólido 
 
Interpretativo 
 
Consistente 
 

dinamismo imagem do museu 

Programado 
 
Educativa 
 

Museu 

 missão 

de preservação 
 

                                                 
47 Quadro em anexo LXXXIV. 
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função social programas  Imaginativos 
 

 enraizar know-how na estrutura Envolvido 
 

  socialmente 
relevante 
 

 parcerias  
 

ecomuseu local onde se faz, onde se 
trabalha 

 
 
 

Fonte: Análise de conteúdo estrutural aplicada à entrevista realizada à directora do museu (anexo LXXXIV). 

 

No plano de actividades de 2002 merece particular destaque a definição dos serviços que 

estruturam o museu e respectivas funções: compete aos Serviços Educativos “a mediação 

e dinamização das relações entre o Museu, seus públicos e não-públicos”; ao Serviço de 

Gestão de Colecções cabe “a implementação de todos os procedimentos e boas práticas 

inerentes a uma cuidadosa gestão dos artefactos que compõem as colecções” do museu; o 

Serviço de Comunicação e Imagem “opera de forma transversal a todas as áreas” do 

museu. Está ainda presente neste documento a ideia de autonomizar o museu através da 

criação de uma Fundação que assegurasse a sua tutela. 

 

Captar novos públicos, estabelecer parcerias, sensibilizar a comunidade envolvente para a 

missão do museu, qualificar os serviços técnicos e a construção de um novo edifício para 

reservas, constituem preocupações transversais a todo o plano, que define ainda acções 

específicas para públicos-alvo na senda do que vinha sendo afirmado no projecto 

plurianual anteriormente referido. Reforça-se, no entanto, a necessidade de estabelecer 

parcerias com instituições congéneres, no país e no estrangeiro, visando uma maior 

internacionalização do projecto. Mas o plano não descura as exigências ditadas pela 

adequada preservação, inventariação, valorização e promoção do seu acervo, procurando 

mesmo, a este último nível, dotar o museu “de uma política de investigação que permita a 

implementação de uma linha editorial, assim como de uma política de comunicação e de 

protecção intelectual”, quer no seio do desenvolvimento do trabalho técnico já encetado, 

quer através de candidaturas a fundos comunitários. 

 

Podemos afirmar, de facto, que este plano de actividades, tal como o projecto que o 

contextualiza (“Viajantes e Passageiros”), vem responder à orientação desejada e definida 

pela tutela para um novo Museu do Carro Eléctrico e bem sublinhada nas entrevistas que 

analisamos anteriormente. Neste documento planificador, termos como “captar” (2 

referências), “parcerias” (3 referências), “internacionalização” (2 referências), “missão” (1 

referência), “qualificar” (1 referência), “fidelização” (1 referência), “mediação” (1 referência), 

“acolhimento” (1 referência), “acessibilidade” (1 referência), “público” (6 referências), 

“imagem” (4 referências), “aproximar” (1 referência) continuam a marcar o discurso. Mas 

será de sublinhar que este discurso recai essencialmente em preocupações associadas ao 
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trabalho técnico a assegurar, espelhadas na frequência de utilização de termos como 

“restauro” (2 referências), “conservação” (2 referências), “gestão de colecções” (3 

referências), “colecções” (9 referências), “inventariação” (1 referência), “catalogação” (2 

referências), “base de dados” (1 referência). Significativas serão ainda as 4 referências à 

cidade do Porto associadas ao museu, bem como a sua associação ao tópico 

“contemporaneidade” (1 referência). 

 

A análise de conteúdo temática categorial deste Plano de Actividades do Museu do Carro 

Eléctrico datado de 2002 traduz de forma bem clara todas as preocupações assinaladas, 

conforme quadro que se apresenta: 

 

Quadro nº 26 

Categoria: Política do Museu 
 

Subtemas Excertos mais significativos Nº 
ocorrências 

 
A implementar “estabelecer parcerias com instituições congéneres em Portugal 

e no estrangeiro com vista a uma maior internacionalização do 
projecto” 
”qualificar os serviços técnicos” 
“autonomizar o MCE através da criação de uma Fundação” 
“construção de novo edifício para acolhimento dos serviços de 
reserva, centro de documentação/arquivo e apoio aos serviços 
educativos” 
“carregamento do catálogo IN-Arte Plus” 
“implementação e manutenção da “Política e Práticas de Gestão 
de Colecções do MCE” 
“disponibilização, através do interface web da Porbase 5 do 
registo relativo às espécies bibliográficas” 
“dotar o mesmo (o Museu) de uma política de investigação que 
permita a implementação de uma linha editorial, assim como de 
uma política de comunicação e de protecção intelectual” 
“apresentação de candidatura ao POC” 
“candidaturas ao PAQM” 
“angariação de patrocínios” 
 

16 

Rotas a 
corrigir 

- 
 
 

 

Públicos-alvo “captar novos públicos” 
“sensibilizar a comunidade envolvente” 
 

2 

Prioridades - 
 

 

Fonte: Análise de conteúdo temática categorial aplicada ao documento nº 14: Plano de Actividades MCE, datado 
de 2002 (anexo XL). 

 

Privilegiam-se as parcerias. Especifica-se a actividade para diversos públicos-alvo. 

Definem-se as prioridades técnicas exigidas pela museologia. Assume-se o papel do 

museu enquanto mediador junto dos públicos. Visa-se a implementação de boas práticas 

no sentido da qualificação do museu e seus serviços. Cuida-se a imagem do museu. 

Procuram-se financiamentos que viabilizem a sua actividade e qualificação. Distancia-se o 

museu das orientações estratégicas que estiveram na génese da sua constituição. O 
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museu cresce, solidifica-se, afirma-se, ao mesmo tempo que completa a sua primeira 

década de existência. Como afirma a directora do museu na entrevista realizada:  

 

“temos também um projecto sólido do ponto de vista... museológico, e com qualidade, que 

foi isso que se procurou imprimir ao projecto.” 

 

A mudança operada a partir de 1997 é notória também ao nível de uma nova produção no 

âmbito de uma política educacional do Museu do Carro Eléctrico, bem como de 

comunicações diversas dirigidas a públicos-alvo e aos órgãos de comunicação social daí 

decorrentes, ausentes no período inicial de actividade do museu. 

 

Analisamos neste âmbito um conjunto de 11 documentos cuja produção é iniciada em Abril 

de 1998 e que é constituído por 5 circulares direccionadas para as escolas, com 1 a 2 

páginas; 1 para a DREA (Direcção Regional de Educação do Algarve); 2 circulares 

direccionadas para a terceira idade; 1 para a comunicação social; e 1 para juntas de 

freguesia (todas estas circulares com uma página cada uma). Salientaremos um primeiro 

documento mais aprofundado, datado de Abril de 1998, com um total de 11 páginas que 

traça as linhas de orientação geral dos serviços educativos. Destacaremos ainda o facto de 

a maior parte desta documentação ter sido produzida a partir de 2000. Os restantes são 

documentos de 1998 e 1999, sendo o único documento que traça um programa educativo 

o primeiro a ser produzido, facto a que não é alheia a então recente nomeação de uma 

técnica de serviços educativos para o museu, no cumprimento da nova orientação da tutela 

encetada em 1997.  

 

Um novo programa educativo surge no Projecto “Viajantes e Passageiros” para 2000-2006 

e no Plano de Actividades de 2002, ambos já referidos quando analisados estes 

documentos, por se considerar não deverem ser dissociados do contexto mais vasto em 

que foram produzidos. Estes documentos vêm reforçar, como vimos, a importância das 

acessibilidades no museu e do seu papel enquanto mediador, trajectos essenciais à sua 

plena afirmação e cumprimento da missão definida para o Museu do Carro Eléctrico. 

 

A análise de conteúdo temática categorial aplicada à entrevista realizada à responsável 

dos Serviços Educativos do museu, reflectida no quadro que a seguir se apresenta, permite 

reflectir bem as orientações emanadas do referido plano plurianual e da administração da 

tutela: 
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Quadro nº 27 

Categoria: Política do Museu 
 

Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Acolhimento “é um museu de massas, aqui entra qualquer pessoa. As 

pessoas aqui sentem-se bem” 
“Nós tentamos que a visita seja muito enriquecedora” 
 

2 

Avaliação “esta administração tem-se interessado bastante pelo 
museu (...). Confiam em nós e dão-nos carta branca para 
fazermos as coisas, desde que se venha a coadunar com 
os objectivos, com a missão da empresa, com a missão do 
museu. Dão-nos total liberdade para nós actuarmos em 
função dos interesses do museu.” 
“Eles dão-nos liberdade para trabalhar e o museu tem sido 
um sucesso. É a contrapartida” 
 

2 

Barreiras “nos museus não existe nenhum letreiro a dizer “É proibida 
a entrada a determinadas classes sociais ou a 
determinadas pessoas. (...) nos museus não existem 
essas barreiras.”  
“essas barreiras existem é na mente das pessoas.” 
 

2 

Prioridades “é importantíssimo isto das escolas” 
“é importante a terceira idade, porque o carro eléctrico tem 
muito a ver com eles” 
“é importante fazer-se qualquer coisa para os surdos” 
“é importante criar-se os guias para eles (os cegos) se 
poderem orientar no museu” 
“sonorizar o museu” 
“eu preferia trabalhar com grupos mais pequenos” 
“também haver uma componente lúdica” 
 

7 

Política a 
implementar 

“estamos sempre abertos a novas ideias, e tudo o que 
seja uma mais-valia para o museu estamos receptivos” 
 

1 

Fonte: Análise de conteúdo temática categorial à entrevista realizada à responsável do SE do museu (anexo 
LXXXVI). 

 

No documento nº 25: Serviços Educativos no Museu – proposta de actividades a 

desenvolver, produzido em Abril de 1998, o museu é assumido como um museu dedicado 

aos transportes públicos, “um espaço interactivo e de convívio” num espírito de 

participação e envolvimento na comunidade, aos quais difunde uma mensagem, 

convidando-os a envolver-se em tarefas consideradas enriquecedoras. No entanto, o 

documento define como funções do serviço educativo, numa primeira fase, a intervenção 

junto das escolas, numa preocupação de um “reforço cultural... ensinando a observar e a 

interpretar, a debater ideias e a confrontar opiniões”, função que se considera fundamental 

e que reflecte a orientação da própria tutela já anteriormente mencionada: 

 

“o sistema de relações que se desenvolve com as escolas pode contribuir para a formação 

integrada dos estudantes numa sociedade que cada vez mais se apela a um saber 

pluridisciplinar. Por outro lado as escolas, como placas giratórias do sistema, onde a 

reprodução social é valor dominante, constituem-se como um local privilegiado em que a 

nossa acção pode ter um papel fundamental no formação equilibrada e consciente dos alunos, 
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com quem nos propomos trabalhar, ao convidá-los a envolver-se em tarefas que a todos 

enriquecerá, tendo sempre presente o enquadramento do museu na esteira do transporte 

público”.  

 

Os tópicos mais frequentes neste documento são “história” (12 referências), museu (15 

referências), escolas (12 referências), transportes (11 referências) e carro eléctrico (22 

referências), traduzindo claramente o conteúdo prioritário do próprio documento. Mas o 

museu é ainda associado a um espaço interactivo, um reforço cultural, um espaço de 

convívio, de formação, dedicado aos transportes públicos e à comunidade, integrando-se e 

participando, visando o envolvimento, contrariando o isolamento. Associações bem 

presentes no quadro de análise de conteúdo estrutural que a seguir se apresenta: 

 

Quadro nº 28 

Unidade 
de registo 

associações modo Explicações 
 
 

qualificadores 

Serviços educativos Integra-se no espírito de 
participação e 
envolvimento 
 

 

espaço interactivo pretende-se que 
seja 

 
 
 

Interactivo 

reforço cultural  das escolas 
 
 

Cultural 

comunidade participação/acção  
 

 

Conjunto 
 

trabalho   

Colectivo 
 

sistema social não podemos isolar associar o 
património ao 
sistema social que 
o envolve 
 

 

espaço de convívio pretende-se que 
seja 
 

 convívio 

formação  relativamente às 
escolas 
 

integrada 

Museu 

transporte público Enquadramento 
 

  

Fonte: Análise de conteúdo estrutural aplicada ao documento nº 25: Serviços Educativos no Museu, datado de 
1998 (anexo LXXV). 

 

A análise temática deste documento incidiu prioritariamente sobre os capítulos 

“contextualização” e “objectivos”, sendo as análises estrutural e formal alargadas também 

ao capítulo “actividades a desenvolver”, este mais específico para cada público-alvo 

reflectindo, no fundo, as ideias principais do documento que as enquadra. 
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Ao nível das actividades, propõe este primeiro documento dos serviços educativos no 

museu o trabalho com diversos públicos-alvo (para além das escolas, assumidas como 

prioritárias, a comunidade local, deficientes, reinserção social, reclusos e estabelecimentos 

prisionais, terceira idade...), através de ateliers, expressão dramática, viagens virtuais, 

livros, filmes, puzzles, maletas pedagógicas... A análise de conteúdo estrutural, traduzindo 

as associações de ideias relativas à unidade de registo “Actividades”, permite ilustrar 

sugestivamente estes aspectos, conforme quadro que a seguir se apresenta: 

 

Quadro nº 29 
Unidade 
de registo 

associações modo explicações qualificadores 

ateliers trabalhos a 
desenvolver em 

 
 
 

 

projecção de slides   
 

 

puzzles construção  
 

 

palavras cruzadas   
 

 

desenhos   
 

 

labirintos construção  
 

 

carros eléctricos construção  
 

 

história em BD construir  
 

 

livrinho apresentação  
 

 

conto elaboração  
 

 

maqueta recriar  
 

tridimensional 

expressão dramática   
 

 

trabalho sobre a 
produção de energia 
eléctrica 

  
 
 
 

 

viagem virtual   
 

 

visita  ao museu 
 

 

Participado 
 
 
continuado  

trabalho avaliar viabilidade com 
as associações 
respectivas 

com deficientes 

 
ajustado 

Actividades 
 

instituições prisionais constituem espaço para 
intervir 
 

 

Fonte: Análise de conteúdo estrutural aplicada ao documento nº 25: Serviços Educativos no Museu, datado de 
1998 (anexo LXXV). 

 

Definindo o museu como um espaço de “memória colectiva”, os restantes documentos 

procuram valorizar a colecção exposta no museu e seu edifício através das potencialidades 
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que indubitavelmente têm para cativar diversos públicos. Os documentos, na sua quase 

totalidade, visam dar a conhecer os serviços de que o museu agora dispõe para o público, 

quer para uma divulgação alargada, quer direccionada para públicos-alvo. Está bem 

presente nestes documentos uma preocupação de fidelizar o público escolar, assumindo 

que o museu tem em consideração a preparação antecipada da visita e os temas que as 

escolas “gostariam de ver abordados”, afirmando-se como um “reforço pedagógico ao 

ensinar a observar e a interpretar, a debater ideias e a confrontar opiniões” (In documento 

nº 15: Museu do Carro Eléctrico – serviços educativos, Julho 1998). De acordo com cada 

público-alvo, os documentos produzidos fazem ressaltar as diferentes potencialidades 

deste acervo, através de termos como “reviver” e “memória” aplicados a propostas para a 

terceira idade, “manuseamento” referindo-se a programas para deficientes visuais, “visitas 

temáticas” e “marcação prévia” para grupos... Sublinhar o papel do museu como um 

“espaço difusor da cultura económica e social da cidade do Porto” e como um “agente 

potenciador da consciência histórico-cultural de utilização colectiva” constituiu uma 

preocupação transversal a toda esta produção. A entrevista realizada à responsável do 

Serviço Educativo do museu é claro testemunho da nova orientação encetada em 1998. 

Através da sua análise de conteúdo temática categorial, ilustrada no quadro que se segue, 

fica bem explícita a nova política educacional que aí se pretende desenvolver: 

 

Quadro nº 30 

Categoria: Política Educacional do Museu 
 

Subtemas Excertos mais significativos Nº 
ocorrências 

 
Política 
educacional 

“nós temos temas para todos os níveis de aprendizagem” 
“Esta elasticidade que nós temos em termos de actividades. Temos 
o eléctrico que é um complemento da visita.” 
 

2 

Objectivos “O museu é uma grande escola em termos de públicos, em termos 
do conhecimento dos diferentes públicos. (...) Aqui aprendemos a 
conhecer os comportamentos.” 
“a visita pode ser muito boa para os alunos mas se os professores 
não gostarem, lá se vai (...) porque quem traz cá os miúdos 
obviamente são os professores. Portanto a impressão também tem 
que ser boa para os professores” 
“estamos a formatar futuros visitantes de museus” 
 

3 

Comunicação “Criaram-se os serviços educativos, que não existiam, e entretanto 
o público começou a crescer porque se começou a personalizar a 
informação” 
“Foi determinante a criação dos SE, sobretudo a tal personalização 
da informação.” 
 

2 

Fonte: Análise de conteúdo temática categorial aplicada à entrevista realizada à responsável dos Serviços 
Educativos (anexo LXXXVI). 
 

Assumindo que a missão do museu será “não deixar que se esqueça (...), que se perca a 

memória, sobretudo dos portuenses, a história dos transportes públicos no Porto”, a 

entrevista realizada à responsável dos Serviços Educativos salienta igualmente o 

importante papel da comunicação e do acolhimento que os guias/monitores do museu têm 
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na fidelização de públicos. Quanto à capacidade de atrair, de captar públicos, essa passa 

essencialmente pela personalização da informação, uma forte divulgação, o bom 

acolhimento aos visitantes, matéria para a qual se afirma que o museu estará 

particularmente habilitado: 

 

“o nosso museu é um museu privilegiado! Privilegiado em quê? Porque de certa forma 

aproxima-se muito dos programas curriculares de qualquer nível de aprendizagem.” (entrevista 

à responsável dos Serviços Educativos) 

“O que nos distingue, não sei, talvez seja esta liberalização que nós damos ao museu” (idem). 

 

O museu é caracterizado como um “museu de massas”, em claro paralelismo com a 

história dos transportes colectivos: 

 

“porque o nosso museu, nesse aspecto, é um museu de massas, aqui entra qualquer pessoa. 

As pessoas aqui sentem-se bem” (entrevista à responsável dos Serviços Educativos do 

museu) 

 

A observação dos quadros de análise de conteúdo estrutural desta entrevista (cujo excerto 

se apresenta48) permite identificar associações de ideias elucidativas: 

 

Quadro nº 31 

Unidade de 
registo 

Conceito Associações Qualificadores 

Sucesso serviços educativos personalizar a informação 
Determinante 

fazer com que se sintam bem 
 

miúdos 

adequar o discurso 
 

 

aficionados pelo 
eléctrico 

interesses específicos 
 

 

adultos notar os comportamentos 
 

interessante 

visitante individual não analiso 
 

 

grupos cestos de multidões 
 

 

grupos da paralisia 
cerebral 

APPACDM 
 

 

grupos de cegos ACAPO 
 

 

 Fidelizar 
 Captar 

determinado 
(público) 

serviços educativos Actividades 
 

 

Modas 
 

Público 

pessoas 

Chique 
 

determinadas 

                                                 
48 Quadro e anexo LXXXVIII. 
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não querem ser visitantes 
assíduos 
 

 

condição social 
 
medo do ridículo  
 
gostariam de entrar 
 

pessoas 

medo de fazer má figura 
 

classe média baixa 

pessoas sentir-se bem 
 

qualquer (pessoa) 

Programa 
 

 

ultrapassar as expectativas 
 

aniversários 

Crianças 
 

 

Programa 
 

 

pessoas que estão num lar 
 
pessoas que estão num Centro 
de Dia 
 

poder económico 
baixo 

Nostalgia 
 
saudade (relativamente ao 
eléctrico) 
 

terceira idade 

Fidelizar 
 

velhinhos 

família  
 

 

grupos dos países de 
leste 

pessoas muito cultas 
 
 

interessa 
particularmente 

modeladas no saber, no 
conhecimento 
 

muitos escolas 

visitantes assíduos privilegiado 
crianças interacção facilmente 

socializáveis 
outros grupos tentar captar 

 
 

relação que se estabelece 
 
trazem os miúdos  
 

professores 

causar boa impressão 
 

 

Periféricos outros públicos não habituais 
Marginais 

programa próprio muito interessante 
 

Experiência 
 

cegos 

Aprendizagem 
 

muito sucesso 

guia em linguagem gestual 
Interpretar 

surdos 

código de leitura 
 

 

Fonte: Análise de conteúdo estrutural aplicada à entrevista realizada à responsável dos Serviços Educativos 
(anexo LXXXVIII). 
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A entrevista realizada permite igualmente identificar dificuldades que se colocam à 

actividade dos Serviços Educativos do museu, conforme dá conta o quadro de análise de 

conteúdo estrutural que se apresenta: 

 

Quadro nº 32 

Unidade de 
registo 

Conceito Associações Qualificadores 

grupos grandes 
 

recebemos  

Escolas 
 

visita sazonal Vazios 

não vêm cá Moda 

Dificuldades 

outros públicos 
 Chique 

Fonte: Análise de conteúdo estrutural aplicada à entrevista realizada à responsável dos Serviços Educativos 
(anexo LXXXVIII). 

 
 

Do mesmo modo a referida análise de conteúdo permite identificar prioridades no sentido 

do melhoramento do atendimento aos públicos do museu, conforme quadro que se segue:   

 

Quadro nº 33 

Unidade de 
registo 

Conceito Associações Qualificadores 

Investir 
 

  

sonorizar o museu 
 

sons dos eléctricos  

componente pedagógica  grupos mais pequenos 
componente lúdica 

 

Prioridades 

público ausente 
 

conseguir que viessem grande desafio 

Fonte: Análise de conteúdo estrutural aplicada à entrevista realizada à responsável dos Serviços Educativos 
(anexo LXXXVIII). 

 

Alicerçado num percurso temporal relativamente curto, o Museu do Carro Eléctrico 

apresenta já, contudo, uma história de relevo e factores significativos de afirmação no 

panorama museológico nacional. Atravessando uma fase de implementação em que se 

solidificou o projecto, sob uma orientação mais especializada nas questões técnicas e de 

preservação da colecção (entendida esta prioritariamente como os carros eléctricos), 

afirmado como museu vivo e reforçando o seu papel de operador, cinco anos após a sua 

inauguração já se delineavam novos contornos que viriam requalificá-lo, abri-lo enquanto 

serviço público empenhado e qualificado, dotá-lo de uma missão. Este percurso é 

claramente identificado na análise dos documentos do museu e está bem patente nas 

entrevistas realizadas.  

 

A análise de conteúdo temática categorial dá disso testemunho, na categoria “Percurso do 

Museu”, pré-definida de acordo com a orientação dada nos tópicos de cada entrevista:  
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Quadro nº 34 

Categoria: Percurso 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 

Percurso “quando eu peguei naquilo a minha ideia era trazer essa 
garagem para fora, para a cidade” “criar uma estrutura de 
voluntariado que permitisse manter o Museu” 
 “era difícil criar uma estrutura de voluntariado” “uma 
estrutura de voluntariado muito cedo impediria o 
desenvolvimento de uma estrutura técnica” 
 

4 

Características “trazer (o Museu) ... para a cidade” 
“pareceu-me muito melhor e com muito mais potencialidades 
criar um Museu com elevadíssima qualidade” 
“estrutura de voluntariado que viesse a ser criada... já viesse 
a ser dominada pela estrutura técnica do próprio Museu” 
“equilibrar as contas em todos os museus é complicado... a 
única forma de o conseguir é arranjar receitas... ou fazer 
actividades com custos baixos” 
“pensei numa estrutura de voluntariado extremamente 
profissional, que cá em Portugal não existe” 
“hoje o Museu tem um valor social que não tinha há cinco 
anos” 
 

6 

Objectivos “trazer (o Museu)... para a cidade” 
“criar um Museu com elevadíssima qualidade” 
“estrutura de voluntariado... viesse a ser dominada pela 
estrutura técnica do próprio Museu” 
 

3 

Fonte: Análise de conteúdo temática categorial aplicada à entrevista de elemento da administração (anexo 
LXXVIII). 
 

Quadro nº 35 

Categoria: Percurso 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 

Percurso “Eu acho que o museu deu uma volta de 360º relativamente 
ao que se esperava que ele fosse há dez anos atrás” 
 

1 

Características “não foi propriamente um acto programado dessa forma” 
“uma sucessão de acontecimentos felizes” 
“tinha associado a si um núcleo expositivo de preservação” 
 

3 

Objectivos “o que se esperava em 92 era que o museu fosse um 
núcleo, o mais completo possível (...) em termos de história 
do carro eléctrico na cidade do Porto.” 
“que continuasse a ser o principal operador do carro eléctrico 
na cidade do Porto” 
“pensou-se sempre na linha enquanto linha turística” 
“que fosse um núcleo só de preservação e de dinamização 
dessa colecção numa perspectiva do operador” 
 

4 

Fonte: Análise de conteúdo temática categorial aplicada à entrevista à directora do museu (anexo LXXXII). 
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Quadro nº 36 

Categoria: Percurso 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 

Percurso “quando vim para cá criaram-se os Serviços 
Educativos” 
“foi determinante a criação dos Serviços 
Educativos” 
 

2 

Características “personalização da informação” 
“em número nós temos tido a curva ascendente” 
(relativamente aos públicos do museu) 
 

2 

Objectivos “informar as escolas que nós existíamos e 
estávamos cá” 
 

1 

Fonte: Análise de conteúdo temática categorial aplicada à entrevista realizada à responsável dos Serviços 
Educativos (anexo LXXXVI). 

 
A análise de conteúdo formal, aplicada à totalidade dos documentos, baseada na 

enunciação, constitui também um elemento de particular interesse. Para além dos quadros 

respectivos a cada documento (em anexo), elaboramos quadros síntese para a 

documentação, que nos permitem uma percepção imediata da evolução do museu. Para o 

efeito seleccionamos um número muito reduzido de categorias e/ou tópicos distribuídos 

segundo uma orientação semântica (número de ocorrências de categorias temáticas):  

 

Quadro nº 37 

Análise semântica 

1. Programa do Museu 

Da ideia ao museu 

Docs. Nº total págs 

Nº ocorrências 

Categoria 

Exposição(ões) 

Nº ocorrências 

Categoria Carro 

eléctrico 

Nº ocorrências 

Categoria 

Público(s)  

1 a 6 25 1 39 1 

A viragem    

Docs. Nº total págs    

7 26 3 21 36 

2. Planos de 

Actividades 

Da ideia ao museu 

   

Docs. Nº total págs    

8 a 10 7 12 15 1 

A viragem    

Docs. Nº total págs    

11 a 14 62 17 45 25 

3. Documentos do 

Serviço Educativo 

   

Docs. Nº total págs    

15 a 25 11 1 27 7 

 



Museus: objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 136 

A análise sintáctica (quantificando verbos e substantivos) permitiu igualmente dados 

curiosos que vêm corroborar o que ficou dito anteriormente:  

 

Quadro nº 38 
Análise sintáctica 

Nº ocorrências nos Documentos 

 

Programa do Museu 

 

Planos de Actividades 

 

Da ideia ao 

Museu 

A viragem Da ideia ao 

museu 

A viragem 

 

Documentos do 

Serviço Educativo 

 

 

 

 

 

Tópico  

Docs. 1 a 6 Doc. 7 Docs. 8 a 10 Docs. 11 a 

14 

Docs.15 a 25 

Museu vivo 5 - - 1 - 

Transportes 8 - 1 8 16 

Preservar  - 5 - 3 - 

Mostra  13 - 1 - - 

Divertir - 1 - - - 

Participar - 3 - 1 3 

Fidelizar - - - 1 - 

Recuperar 6 - - - - 

 

Numa análise léxica (distribuição por palavras de acordo com o seu significado) foram 

seleccionados nos diversos documentos tópicos aos quais consideramos poder atribuir-se 

um forte significado, analisados e estruturados numa sequência meramente cronológica: 

 

Quadro nº 39 

Análise léxica 

Nº ocorrências nos Documentos 

 

Programa do Museu 

 

Planos de Actividades 

 

Da ideia ao 

Museu 

A viragem Da ideia ao 

museu 

A viragem 

 

Documentos do 

Serviço Educativo 

 

 

 

 

 

Tópico  

Docs. 1 a 6 Doc. 7 Docs. 8 a 10 Docs. 11 a 

14 

Docs.15 a 25 

Aprendizagem  - - 3 4 

Acolhimento  2 - 8 - 

Integração  - - - 1 - 

Acessibilidade   2 - 4 - 

Mediação - - - 1 - 

Comunicação - 1 - - 1 
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O desejo de constituição de um museu que pudesse preservar a memória do carro 

eléctrico na cidade do Porto cedo ultrapassou, pois, os seus limites iniciais. Cumpriu-se o 

desejo dos que sonharam o Museu. Constituirá o Museu do Carro Eléctrico hoje, também, 

um objecto de desejo para o público e a cidade? 

 

 

2. Os seus públicos 
 

É a grande mudança operada no Museu do Carro Eléctrico (MCE) a partir de 1997, gerada, 

como vimos, no seio da própria tutela, que vem conferir a esta estrutura a sua verdadeira 

vocação pública. A nova orientação vai no sentido de credibilizar o museu e dotá-lo de 

inegável qualidade no panorama cultural, na certeza de que só um trabalho público mais 

apurado será potenciador de novos públicos. A referência constante a públicos-alvo, assim 

como a utilização de termos como “acolhimento”, “educar”, “captar”, “fidelizar”, “marketing” 

na entrevista efectuada ao elemento do Conselho de Administração (já anteriormente 

mencionada) constituem prova evidente desta nova orientação. Estrutura-se a partir de 

então um serviço educativo e implementa-se uma (ainda que embrionária) política de 

comunicação, encetando novas fases de actuação que permitam alargar os públicos do 

museu para além das escolas (identificadas como “públicos-âncora”). É a afirmação de 

uma instituição “transparente”, mas para a qual se reconhece ainda como prioridade a 

preservação de um património a transmitir às gerações futuras, reforçando e requalificando 

os recursos humanos e a gestão de colecções e remetendo os públicos para uma 

“segunda ordem de prioridades”. Ciente de que os museus são antes de mais 

transmissores de património, funcionando pelo seu impacto enquanto elementos 

estimuladores e relevantes, é garantindo a qualidade e profissionalismo do seu trabalho 

que poderão cumprir efectivamente a sua missão de serviço público. Mas não esquecendo 

que este profissionalismo se reporta aos que trabalham no museu, e que só essa sua 

afirmação “para os outros” enquanto serviço público (Weil, 1990) confere ao museu a sua 

verdadeira missão ao “serviço da sociedade e do seu desenvolvimento” (ICOM). 

 

À nova orientação associa-se de imediato o “Pré-projecto para o Museu do Carro Eléctrico” 

de 1997, primeiro documento definidor de uma política do museu. Neste documento 

equacionam-se diferentes questões, reclamam-se novas funções, sublinham-se outros 

objectivos. O museu deve adoptar práticas de mediação que lhe permitam acolher e 

satisfazer um público “consumidor”, exigente e que se pretende cada vez mais alargado, 

pois é este público que simultaneamente lhe reforça a missão, lhe legitima o investimento, 

lhe viabiliza o financiamento. Alerta-se, por isso, que não basta receber o público que 

procura o museu, mas deve ser o museu que parte agora de encontro aos seus públicos, 

procurando corresponder aos seus “horizontes de expectativa” (expressão de Jauss). Na 
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senda da orientação da própria tutela, afirma-se que este “negócio” deverá assegurar o seu 

“mercado” através da qualidade do trabalho realizado e eficácia na satisfação do público, 

da capacidade de reajustar permanentemente os seus programas “elevando o nível de 

profissionalismo”, do desenvolvimento de uma campanha de marketing. 

 

Sublinha-se a necessidade do papel do museu enquanto mediador, através de uma política 

de comunicação a implementar que lhe permita facilitar o acesso público e cativar franjas 

cada vez mais alargadas de público. Conhecer as suas “audiências”, o seu “mercado” 

(termos utilizados no próprio documento) é essencial para criar oportunidades de 

participação. Será fundamental ter em consideração os aspectos psicológicos do “novo” 

visitante, activo e selectivo, assumindo uma atitude positiva e proactiva. O museu deverá 

conhecer o seu público (e também o seu público potencial), que, até aqui, se perfilhavam 

como “estranhos” (apropriando-nos da expressão de Teixeira Lopes, 2006), conferir-lhes 

condições de participação, de interpretação, de experimentação, de acessibilidade. Deve, 

pois, procurar conhecer a identidade social real do seu público e não apenas a sua 

identidade virtual (Goffman, 1988). Mas neste contexto cabe ao museu também identificar 

o que define como “não-público” (assumidos como os que não visitam o museu), definir os 

seus contornos, caracterizar os seus contextos, delinear as suas expectativas.  

 

A mesma orientação é ainda bem expressa, como vimos anteriormente, no programa do 

museu Projecto “Viajantes e Passageiros 2000-2006”, onde se defende um posicionamento 

mais comunicativo do museu, reforçado com termos como “cumplicidade”, “acessibilidade”, 

“acolhimento”, “sensibilizar”, “integração”, “atitude”, “convívio”. Uma maior dedicação aos 

públicos será traduzida não só pelo reforço do serviço educativo mas também pela 

requalificação das exposições, explorando as suas potencialidades de interpretação e 

interactividade e afirmando-se como espaço de convívio multigeracional. 

 

Destaca-se neste documento a definição de programas específicos a desenvolver para 

públicos com necessidades especiais (em particular deficientes) apelando aos cinco 

sentidos; o desejo de envolvimento com a comunidade e na requalificação da área 

envolvente de Massarelos; programas para a terceira idade. A pedra de base será – 

defende-se - uma nova atitude e a consequente abolição de barreiras físicas e 

psicológicas. 

 

A entrevista realizada ao elemento do serviço educativo do museu vai ainda mais longe, 

traduzindo de resto alguma orientação já identificada nos documentos do serviço educativo 

produzidos a partir de 1998 (data de constituição deste serviço). O museu é caracterizado 

como um “museu de massas” no sentido da sua acessibilidade, não perdendo contudo de 

vista a necessidade de se afirmar pela diferença que o torna valorizável e especial, e para 

a qual nos alerta Weil (1990). De entre os mencionados como públicos do museu não 
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poderemos deixar de destacar as referências expressas à “terceira idade”, “cegos”, 

“surdos”, cidadãos com “paralisia cerebral”, diferentes “classes sociais”, “imigrantes dos 

países de leste”.  

 

Tais referências são reflexo, de resto, dos diversos programas implementados no museu, 

quer através do seu serviço educativo quer recorrendo a consultores para o efeito. São de 

salientar os diversos contactos estabelecidos com a Associação de Surdos do Porto 

visando a elaboração de material pedagógico para surdos, também em 2001. As diversas 

sessões realizadas destes programas constituíram momentos particularmente importantes 

para o serviço público do museu, dotando-o de conhecimentos e experiências únicas e 

essenciais ao seu trabalho, que só o contacto directo com os públicos em questão poderia 

permitir. O seu reflexo quantitativo não é, contudo, identificável através da estatística de 

públicos do museu. 

 

Destacaremos ainda os programas para grupos de cegos, realizados ao longo do ano de 

2001 no primeiro sábado de cada mês, iniciados com um convite dirigido à ACAPO 

(Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal) para um total de cerca de 10 elementos 

por grupo, mas para o qual cedo começou a receber inscrições.  

 

No período de 2002-2003 realizaram-se novos programas visando este público-alvo, 

nomeadamente através da edição de um guia do museu em Braille e sua apresentação 

pública. A visita ao museu, que para estes grupos é necessariamente numa base auditiva e 

táctil (para além do estímulo a outros sentidos) constituiu um momento de comunicação 

privilegiado do museu, facilitado pelas características da própria colecção (de grande porte 

e de produção em série, destinada á utilização e manuseamento público). Estes 

programas, que acompanhamos de perto, assumiram-se como particularmente relevantes 

enquanto experiência antropológica para a nossa investigação, pese embora o facto de o 

peso quantitativo proporcional destes grupos na estatística geral de visitantes do museu 

não ser merecedor de relevo. 

 

Uma outra linha de actuação pública do museu foi dedicada à integração de imigrantes de 

leste da Europa, projecto desenvolvido entre 2002 e 2003 e que acompanhamos de perto 

enquanto experiência antropológica relevante para a nossa investigação. Um inquérito 

sumário efectuado a um grupo de imigrantes de leste, traduzido e aplicado por um 

elemento da própria comunidade de imigrantes, permitiu identificar como uma das 

principais causas para não visita a museus (e outras actividades culturais, contrariando as 

suas práticas culturais regulares no país de origem) o desconhecimento do que acontece, 

onde acontece e quando acontece. Numa segunda ordem de razões era referida a falta de 

tempo e a indisponibilidade financeira. O Museu do Carro Eléctrico encetou então um 

programa dirigido a este público, através da formação de um guia do museu de origem 
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ucraniana, da edição de uma brochura de divulgação em russo e de uma edição do guia do 

museu em russo. Estas acções visavam facilitar o acesso aos visitantes, quer em grupo 

quer individualmente, abolindo barreiras que se prendiam com a dificuldade de 

comunicação. Do mesmo modo, passou a apresentar programas específicos da sua 

actividade em língua russa (de que são exemplo os Concertos de Massarelos em Maio de 

2002) e a divulgar o museu nos jornais editados em Portugal em língua russa (enviando 

press-releases traduzidos para russo). Em 2003 estabeleceu ainda uma parceria com o 

Museu dos Transportes e Comunicações, realizando um programa de animação conjunto, 

incluindo o lançamento da referida edição do MCE em russo. Para além de uma visita de 

grupo previamente marcada ao MCE de cerca de 25 pessoas e da participação na sessão 

de lançamento do guia em russo (18 de Maio de 2003), de acordo com as estatísticas do 

museu não se registaram até à data outras participações desta índole. 

 

Os dois casos que acabamos de mencionar – o trabalho com cegos e com imigrantes de 

leste – revelaram-se como experiências únicas e insubstituíveis para o museu e como um 

enorme desafio de comunicação. Explorando novas formas de ver e de comunicar, o 

museu reforçou o poder da sua colecção enquanto veículo transmissor de informação, 

valores, ideias e sentimentos. E se a edição de material escrito em Braille se assumiu 

como uma nova ferramenta de comunicação que em termos técnicos e financeiros se 

revelou de acesso fácil, o mesmo não poderemos afirmar relativamente à edição com 

caracteres cirílicos que exigiu adaptações técnicas específicas para poder dar resposta às 

necessidades. Perante uma e outra – a escrita em Braille e a escrita em russo – sentimo-

nos absolutamente excluídos, afastados de um mundo do qual sentimos não fazer parte e 

assim remetidos para uma periferia… Sentimo-nos “o outro”, o que constituiu uma 

experiência de uma enorme riqueza para o trabalho em curso. 

 

Durante o ano de 2002 e 2003 foram desenvolvidos diversos outros programas que 

acompanhamos de perto, numa aproximação de carácter mais antropológico para o tema 

de investigação que nos ocupa. Estão neste caso os programas para a terceira idade 

através do “convite” lançado a lares de terceira idade sob o tema “Venha tomar um chá 

connosco”. Estes programas, que denotaram uma adesão significativa, traduziram-se num 

total de 478 visitantes para o ano de 2002 e 446 para 2003, espalhados entre os meses de 

Março a Outubro (com interrupção no mês de Agosto). De salientar que estes programas 

têm necessariamente um carácter sazonal (verificando-se a maior incidência no mês de 

Maio) que se prende com a maior mobilidade dos seus públicos-alvo durante os períodos 

de Primavera e Verão (associada a dias mais longos e condições climatéricas mais 

convidativas). Num apelo indiscutível à memória, os programas desenvolvidos afirmaram o 

seu forte pendor identitário, traduzido em testemunhos espontâneos diversos sobre o 

eléctrico e a cidade, o primeiro enquanto ligação à casa ao emprego, à praia, à família… a 

segunda como território onde essas ligações ocorriam, espaço de identidades e afectos. A 
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visita, acompanhada por um passeio de eléctrico pela marginal e concluída com um lanche 

no museu, proporcionava momentos de lazer ao mesmo tempo que permitia aos seus 

visitantes, mais do que uma ida ao museu (para muitos a primeira experiência nesta 

matéria) uma espécie de viagem no tempo de onde traziam as suas memórias. Mas, 

curiosamente, é a atenção dada pelo museu a cada grupo e em particular a cada visitante 

que mais vai marcar a visita. A possibilidade de partilha, de falar e ser ouvido, de merecer 

atenção particular constituem para este público experiências relevantes, potenciadoras de 

experiências únicas de ligação ao espaço museu onde deixa de se sentir a visita para se 

sentir em casa. Correspondem ao desejo manifestado pelo próprio museu de afirmação 

enquanto espaço de memória e de identidade, um espaço da cidade e para a cidade. 

Correspondem ao desejo de conhecimento dos seus públicos, dando atenção às suas 

características psicológicas e de, assim, lhes criar oportunidades de participação. 

Correspondem, por último, ao desejo de afirmar a acessibilidade do museu. 

 

Uma outra experiência que acompanhamos no período de 2002-2003 ao nível da terceira 

idade diz respeito ao projecto de recolha de histórias de vida levado a cabo entre o pessoal 

do/a STCP em 2003, baseado em 16 testemunhos de história oral que resultaram na 

edição de um livro – “Dezasseis Massarelos”. Apelando à memória dos intervenientes e 

sua identidade com a empresa, o eléctrico e a cidade, traçou-se um percurso histórico da 

STCP através de pequenas histórias e da caracterização dos seus protagonistas. 

 

Os diversos projectos e programas desenvolvidos visando o envolvimento e partilha do 

Museu do Carro Eléctrico com públicos-alvo habitualmente dissociados da actividade dos 

museus, vinham corresponder às linhas traçadas no programa do museu na viragem do 

século e em particular à política educativa e de comunicação a desenvolver. Tornar o MCE 

um museu acessível a todos, criando oportunidades de partilha, de educação, de 

aprendizagem, de lazer e de convívio que contribuíssem para a afirmação da função social 

do museu enquanto serviço público, considerada fundamental. O museu no seu todo, e em 

particular através do seu serviço educativo, afirma através destas práticas o seu importante 

papel de mediador entre a colecção e os seus públicos. Num processo de comunicação 

que actua em diversos sentidos, que dá e recebe, que ensina e aprende, que permite 

partilhar: 

 

“… eles são um público privilegiadíssimo, não é. Por aquilo que nos podem trazer... de 

riqueza interpretativa. Porque... trazem uma riqueza interpretativa enorme ao Museu, não é. 

Não tenho dúvidas nenhumas que...o estar com um grupo da terceira idade no... nesta 

atmosfera do Museu é uma experiência única, porque eles trazem... eles trazem as suas 

histórias, que são muito ricas e são muito... em termos interpretativos para o Museu são 

muito valiosas, não é. Podemos aprender com eles imenso, sem dúvida nenhuma... Os 

invisuais, pela emoção que eles trazem, não é. Por nos... obrigarem a ver as coisas de outra 

maneira a ver mesmo as coisas de outra maneira, como eles dizem:” Estou a ver” ou “ainda 



Museus: objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 142 

não vi”. E acho que isso é... é de uma riqueza enorme porque... quer dizer, eles sempre 

conviveram com o carro eléctrico na rua, mas não o conheciam, não é. Não o conheciam... 

física... fisicamente não o conhecem, não sabem, não é... não sabem de que cor é que é. E 

estou a ver esses públicos talvez como os públicos... com os quais o Museu... talvez crie 

empatias maiores, pela... pela... acidentes felizes, não é, porque a colecção se adapta 

muito, no caso dos invisuais, a colecção adapta-se. O modo de apresentação do Museu 

também se adapta muito a eles.” (in entrevista realizada à directora do museu). 

 

Restará analisar, porém, as repercussões que a acção que tem vindo a ser desenvolvida 

tem nos públicos do museu. A inexistência de documentos específicos de caracterização 

dos públicos do museu remetem-nos para a análise das estatísticas do museu como único 

meio de análise. A estrutura de visitantes é apresentada através do tipo de bilhete de 

entrada no museu, distinguindo basicamente portugueses e estrangeiros, grupos 

escolares, terceira idade, visitantes individuais, famílias, entradas gratuitas…  

 

O total de visitantes é de 32.457 para 2002, 35.025 para 2003, 33.462 para 2004 e de 

29.821 para 2005, tendência que não permite identificar alterações significativas 

decorrentes dos programas específicos aqui apresentados. Pelo contrário. As referências 

aos visitantes da terceira idade (que rondam o meio milhar em 2002 e 2003 e que 

decrescem significativamente a partir de 2004 (60), voltando a subir em 2005 (269), mas 

mesmo assim para valores substancialmente inferiores aos do início do período); a 

inexistência de referência aos grupos de cegos e de imigrantes de leste; a falta de 

informação relativa a outros elementos identificatórios e caracterizadores do público do 

museu não nos permite mais do que uma análise de tendências: para o decréscimo de 

visitantes do museu ao longo do período estudado (de resto comum a todos os museus da 

cidade e à grande parte dos museus nacionais no período estudado, o que certamente se 

articula com questões externas estruturais de maior debilidade financeira do país); para a 

não prevalência da frequência ao museu de grupos que aí se deslocam no âmbito de 

projectos específicos desenvolvidos na sua direcção, pese embora o investimento pontual 

realizado para o efeito; para a continuidade de um público maioritariamente escolar (entre 

os 50% e os 60% consoante os anos), em grupo, levado no contexto curricular e 

acompanhado pelos professores (16.259 em 2002; 19.541 em 2003; 19.751 em 

2004;15.909 em 2005). Os meses de maior afluência de público ocorrem entre Maio e 

Junho (tendência muito marcada pelo calendário escolar e comum à grande parte dos 

museus da cidade). 

 

O grande esforço no sentido da acessibilidade do Museu do Carro Eléctrico é 

incontornável. Para além da orientação nesse sentido, patente na diversa produção teórica 

analisada e nas entrevistas realizadas, a constituição e afirmação do serviço educativo do 

museu e a diversidade de programas desenvolvidos permitem confirmá-lo. Os números de 
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visitantes, que duplicaram relativamente ao período da fase inicial do museu, vêm legitimar 

tal afirmação. 

 

O Museu do Carro Eléctrico posiciona-se como o terceiro museu mais visitado da cidade 

de entre os museus estudados (pertencentes à RPM). As potencialidades da sua colecção, 

de forte carácter identitário e ligação incontornável à cidade, angariam-lhe condições 

únicas de afirmação na comunidade, na cidade, na região, no país; conferem-lhe um 

enorme potencial turístico. Razões pelas quais será legítimo repetir o desejo da sua 

directora em entrevista realizada em 2002 quando questionamos o que a faria sentir-se 

realizada nos percursos que havia traçado para o museu: 

 

“Sei lá. Um dia olhar para a agenda do Museu e ver que temos uma escola num dia, um 

grupo da terceira idade no outro, os invisuais a seguir...grupos... de ucranianos, mais tarde... 

pessoas com problemas vários... quer dizer, gostava de um dia olhar para a agenda e ver 

que tenho diversidade, não é... um grupo de turistas... olhar para a agenda do Museu uma 

semana e ver que tenho diversidade. Acho que isso... quando nós chegarmos aí acho que 

todos nós nos podemos sentir imensamente realizados, porque atingimos o nosso objectivo. 

Quando virmos diversidade.” (entrevista à directora do museu). 

 

No entanto, as experiências que acompanhamos de visitas com grupos habitualmente 

periféricos à actividade dos museus demonstraram, por um lado, uma aproximação positiva 

e bem sucedida ao museu e, por outro, uma intenção de voltar. No entanto tal não se 

verifica (nem a presença na actividade regular do museu - visitas às exposições, passeio 

de eléctrico…-, nem nas suas actividades específicas (concertos das “Noites de 

Massarelos”, exposições temporárias, entre outros) levando-nos a concluir que, se o 

museu cativou novos públicos de entre estas franjas da população, certamente não os 

fidelizou ainda. Nem tão pouco os terá fidelizado enquanto audiências dos museus da 

cidade. 

 

O que ficará a faltar? Um maior e mais aprofundado conhecimento dos seus públicos que 

lhe permita a identificação de quem não vai ao museu e a utilização de códigos adequados 

para aqueles com quem o museu comunica. Aliar à vontade e disponibilidade de afirmar a 

sua acessibilidade uma divulgação continuada (utilizando os códigos mais diversos e 

adequados aos públicos a que se direcciona), teimosa, acutilante, que permita levar mais 

longe o conhecimento da sua actividade regular e específica, da sua colecção, das suas 

exposições, abdicando de programas pontuais ou de curta duração. Continuar a adoptar 

programas coerentes, consistentes e com possibilidades de solidificação. Diversificar a 

oferta. Uma aproximação e maior envolvimento com os seus públicos, um maior 

conhecimento mútuo, um reforço de comunicação. Mas mantendo as suas particularidades, 

a afirmação da sua diferença, do seu valor único e especial, da qualidade do seu serviço e 

do profissionalismo da sua actuação.  
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Que a acessibilidade é antes de mais uma atitude, já o reforçamos anteriormente. E essa 

atitude é, como vimos, identificada e assumida no Museu do Carro Eléctrico: na definição 

da sua missão, na sua produção teórica (programa do museu, planos de actividades), na 

sua divulgação (circulares diversas direccionadas para públicos-alvo específicos), no seu 

discurso (patente nas entrevistas realizadas aos responsáveis do museu). Ficará a faltar, 

ainda, abolir barreiras, claramente culturais… 
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Capítulo VI 

Outros Museus. Outros desejos 

 

 

1. Museu Nacional de Soares dos Reis 
 

O Museu Nacional de Soares dos Reis é herdeiro do primeiro museu público constituído em 

Portugal por D. Pedro IV, em 1833 – o Museu Portuense. Instituído como um museu de pintura 

e estampas, tinha como objectivo preservar o património artístico originário essencialmente dos 

extintos conventos e promover a sua utilização para fins culturais e pedagógicos. Localizou-se 

inicialmente no Convento de Santo António da Cidade, sendo transferido para o Palácio das 

Carrancas em 1940, adquirido pelo governo para o efeito, altura em que foi também 

enriquecido pelo depósito das colecções municipais e a integração dos núcleos industriais. O 

museu sofreu obras de reconversão, passando a incluir também uma galeria dedicada à obra 

do escultor que lhe dá o nome. Mais recentemente, no início da década de 90 do século XX, 

sofreu nova intervenção de renovação, abrindo no âmbito do Porto Capital Europeia da Cultura 

(2001) com programas e espaços renovados. Sob a orientação dos arquitectos Fernando e 

José Bernardo Távora, esta intervenção, respeitando as características do edifício histórico, 

proporcionou-lhe no entanto a constituição de uma série de serviços de apoio e qualificação 

dos seus espaços. À ampliação e renovação do edifício do Museu corresponde a reinstalação 

da exposição permanente, o alargamento e reforço de áreas de actividades já tradicionais e a 

criação serviços anteriormente inexistentes. 

 

Foi constituído como um museu misto mas com ênfase dada às artes decorativas, 

características que persistem até hoje. Da sua colecção, essencialmente de pintura e escultura, 

destaca-se a obra do escultor Soares dos Reis. 

 

O museu é hoje tutelado pelo Ministério da Cultura através do Instituto Português de Museus, 

afirmando-se como um museu de carácter nacional. 

 

Os serviços educativos do museu divulgam ao público a sua prestação ao nível de visitas 

acompanhadas (gerais ou temáticas) e workshops, dirigidos a todo o tipo de públicos. Presta 

ainda apoio à investigação e formação de professores, possuindo igualmente um centro de 

documentação especializado nas áreas da história e museologia. 

 

O museu está aberto de segunda a domingo, sendo o ingresso sujeito à aquisição de bilhete.  
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O estudo de públicos do museu obedece às directrizes de análise propostas pela tutela – o IPM 

-, distribuindo os visitantes pelas seguintes categorias definidas em função da tipologia de 

bilhete adquirido: normal, jovem > 14 anos, jovem 14-25, cartão jovem, reformados, 

professores, Domingos/Feriado, APOM / ICOM / ANBA / Mecenas / IPM /Amigos do Museu, 

escolas, livre (outras), outras (incluindo esta categoria situações contabilizadas separadamente 

como visitantes a exposições temporárias, actividades culturais, actividades didácticas, 

comemorações especiais, entre outros casos particulares não previstos nas restantes 

categorias). A este conjunto de categorias vem acrescentar-se a partir de 2004: bilhete família, 

passe (de acordo com a sua duração), Lisboa card adulto e Lisboa card jovem. A categoria 

reformados foi substituída pela + 65 anos, a categoria de APOM / ICOM / ANBA / Mecenas / 

IPM /Amigos do Museu aparece separada em duas (separando IPM e Mecenas numa 

categoria à parte). Em cada categoria distingue-se o público nacional do estrangeiro. 

 

A distribuição dos públicos do museu por categorias assim definidas, associada à ausência de 

outros estudos de públicos que permitam caracterizar o seu perfil e, deste modo, melhor 

conhecer o público do museu, vem dificultar a nossa tarefa. Não conhecendo quem o visita, o 

museu desconhece também quem não o visita, tornando difícil a captação de novas franjas de 

público.  

 

As actividades desenvolvidas no âmbito dos serviços educativos para grupos com 

necessidades especiais, referidas em contacto informal com os serviços educativos realizado 

em 2004 e 2006, apresentam-se como esporádicas (integrando, por exemplo, cerca de 30 

pessoas deficientes/ano) e, apesar da existência de programas específicos a desenvolver, eles 

alinham ainda ao nível de propostas aguardando aprovação superior para a sua 

implementação. 

 

Neste contexto, basearemos a nossa análise nas estatísticas de público disponíveis, 

procurando daí retirar o maior número de informações possível. O museu recenseou em 2002 

um total de 27.689 visitantes, 24.500 em 2003 (10.033 no âmbito do seu serviço educativo), 

descendo este número para 18.741 em 2005. Destaca-se desde logo um decréscimo 

acentuado do número de visitantes no período estudado (2002-2005), num total de cerca de 

9.000 pessoas. Esta descida é particularmente acentuada em algumas categorias, 

nomeadamente no bilhete “normal” nacional que reduziu em mais de um terço durante este 

período, denotando uma tendência para aproximar o grupo nacional e estrangeiro (que em 

2005 ultrapassa mesmo o grupo nacional). De facto, embora a tendência decrescente seja 

válida para os dois sectores, ela é mais acentuada no grupo nacional. O mesmo panorama se 

verifica nos grupos “jovem 14-25”, “reformados” e “professores”. Os valores para o 

“domingo/feriado” mantêm-se mais ou menos estáveis durante este período, verificando-se nos 

anos de 2004 e 2005 um incremento do número de estrangeiros nesta categoria. A categoria 

“livre” apresenta igualmente uma tendência decrescente. 
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A inclusão do Museu Nacional Soares dos Reis nos roteiros turísticos da cidade e do país, 

nomeadamente o seu destaque nos roteiros turísticos produzidos no exterior, justificarão a sua 

projecção junto do público estrangeiro, com um número acentuado de efectivos (6.596 em 

2002, 23,8%; 4.414 em 2003, 18%; 4.315 em 2004, 18,8%; 4.651 em 2005, 24,8%). Este 

público distribui-se essencialmente pelos bilhetes “normal”, “jovens”, “reformados” e “fim de 

semana”. 

 

Será, no entanto, de salientar que, no que respeita à categoria “escolas”, se verifica um 

aumento muito significativo nos anos de 2003 e 2004 (triplicando o número de 2002 para 2003) 

e, embora decresça o número de visitantes escolares em 2005 (6.824) mantém ainda 

basicamente o dobro dos elementos contabilizados para 2002 (3.397). 

 

A análise dos públicos do Museu Nacional de Soares dos Reis, se comparada com os públicos 

dos restantes museus estudados na cidade, coloca-o em termos numéricos como o quinto 

museu mais visitado, sendo o maior grupo de público a partir de 2003 o escolar nacional (com 

41,5% em 2003; 43,2% em 2004 e 36,4% em 2005). Denota, contudo, uma tendência menos 

acentuada do que a maioria dos restantes museus a este nível, sendo de destacar o facto de 

no ano de 2002 contabilizar como grupo maioritário o bilhete “normal”, enquanto o grupo 

escolar nacional constitui apenas 12,3% do seu público. 

 

No que respeita à terceira idade, analisada a partir do bilhete “reformados”, depois substituído 

por “+ 65 anos”, constituem um universo quantitativamente pouco significativo, na ordem dos 

7% em 2002, descendo para 4,8% em 2005 para os visitantes nacionais e na ordem dos 2,5% 

para estrangeiros (número que conhece um acréscimo para 3,8% em 2005). 

 

Face à inexistência de dados mais pormenorizados de caracterização das audiências do 

Museu Nacional de Soares dos Reis e após a análise possível, aqui apresentada, a partir dos 

dados disponíveis, não poderemos sublinhar mais do que a ausência, total ou quase total, de 

franjas de público que aqui estudamos e que designamos como periféricos. Esta ausência 

poderá ser entendida como falta de informação específica sobre a sua presença ou como não 

presença desses públicos no museu. Os contactos informais estabelecidos com os serviços 

educativos do museu não contrariam esta segunda leitura, confirmando ainda a inexistência de 

programas específicos em curso ou a implementar visando a comunicação com estes sectores 

dos públicos potenciais do museu. 

 

No entanto, o Museu Nacional de Soares dos Reis assume uma missão que o relaciona com a 

cidade, construída em bases sólidas, para o que “o Museu procurou conhecer as expectativas 

dos seus potenciais visitantes e concluiu que havia muita coisa a mudar e alguma, importante, 
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a conservar”49. Para além reconstrução do espaço físico, cuidou-se da renovação da “alma” do 

Museu, dando-lhe uma “nova alegria”, abrindo-o “a novos públicos, oferecendo oportunidades 

de valorização e aprendizagem mas também de encontro e de lazer”50. O Museu apresenta-se 

a si próprio como mais aberto, mais acessível, mais moderno (sem descaracterizar os valores 

tradicionais que importa preservar), pronto para receber o seu público. Decorre do seu recente 

“renascimento” a necessidade “da ajuda de todos para desempenhar cada vez melhor a sua 

missão”, lembrando que “este Museu é seu, está em sua casa”51. 

 

Fica bem clara no discurso a preocupação de democratização do museu, procurando o 

envolvimento da comunidade: um museu de todos, procurando novos públicos, pronto para 

receber e necessitado da ajuda de todos. Pretende-se um museu implicado com a cidade, o 

que é em parte ainda contrariado pelos dados disponibilizados relativos a registos de visitantes 

(anteriormente analisados), bem como pela inexistência de um estudo de públicos que permita 

uma caracterização dos visitantes do museu, permitindo “corresponder” às suas expectativas e 

cativar novos públicos, como se afirma. 

 

 

2. Museu do Papel Moeda 
 
Iniciado com base numa colecção de papel fiduciário constituída em 1981, o projecto do Museu 

do Papel Moeda começou a tomar forma em 1994, sendo inaugurado dois anos mais tarde, a 

20 de Janeiro de 1996. Em Junho de 2003 inaugura um novo núcleo de exposição permanente 

designado “Dinheiro e Transportes”, com base numa colecção de miniaturas automóveis, 

associada a uma exposição itinerante que lhe permitiu reforçar a visibilidade. 

 

A exposição dedicada ao papel fiduciário inclui exemplos de todas as notas editadas em 

território nacional bem como nas antigas colónias portuguesas. Inclui ainda apólices do real 

erário, cheques, bilhetes de lotaria, papel selado, acções e a maior colecção de cédulas em 

Portugal, desde o século XVII até à actualidade. 

 

A nova exposição documenta, através de uma colecção de 5.000 objectos, a relação entre 

dinheiro e transportes, utilizando para o efeito meios interactivos e novas tecnologias.  

 

O museu assenta a sua prioridade de actuação no campo educativo, explorando a temática e a 

colecção de papel moeda e de miniaturas automóveis à luz de diversificados programas 

desenvolvidos pelos seus serviços educativos e direccionados para diversos públicos-alvo, dos 

quais destacamos o público escolar. Visitas guiadas, interactividade e actividades educacionais 

diversas com base em suportes multimédia, programas para famílias, workshops, constituem, 

                                                 
49 In  WWW:<URL:http://www. mnsr-ipmuseus.pt/museu/apresentacao/index.html>. [Consult. 12 Agosto 2006]. 
50 Idem. 
51 Idem. 
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assim, juntamente com os programas escolares, a base de actuação do serviço educativo. 

Possui ainda um centro de documentação especializado em papel fiduciário e moeda, 

educação e museologia. 

 

O museu está aberto de segunda a sexta-feira, encerrando aos fins de semana e feriados, 

sendo o ingresso sujeito à aquisição de bilhete.  

  

No âmbito da nossa investigação analisamos a informação disponibilizada pelos serviços do 

museu relativa à caracterização dos seus públicos. O museu mantém um nível mensal de 

visitantes acolhidos pelos serviços educativos mais ou menos estabilizado, nas 400 pessoas 

(cerca de 4.800 visitantes ano), com uma variação média de cerca de 5%. O ano de 2005 

mereceu um número de visitantes mais expressivo do que nos anos anteriores (6.336), 

certamente marcado pelo acréscimo de exposições temporárias e outras iniciativas de 

divulgação levadas a cabo. Em 2003 regista-se um total de 9.307 visitantes no museu, sendo 

4.869 no âmbito do serviço educativo. 

 

O público escolar é claramente maioritário (cerca de 83%), o que não será de estranhar pela 

orientação do próprio museu para esta franja de público: o desenvolvimento de programas 

educativos direccionados para escolas, a maior divulgação é assegurada junto das escolas e o 

próprio horário de abertura do museu é mais propícia a este tipo de público (recordar que o 

museu encerra aos fins de semana e feriados, estando aberto apenas durante a semana). 

 

Os restantes visitantes constituem 17% do público do museu. A visita sénior tem merecido 

maior interesse por parte do museu nomeadamente no envolvimento de universidades seniores 

(na visita como na participação no trabalho do museu) reflectindo-se num acréscimo, ainda que 

ligeiro, dos seus efectivos (na ordem de 3% do público do museu). Do mesmo modo tem sido 

dedicada particular atenção por parte do museu a públicos com necessidades especiais, 

havendo referência a visitas de grupos, nomeadamente da APPACDM. 

 

No entanto, o conhecimento dos públicos do museu é ainda muito elementar, traduzido 

essencialmente nas marcações das visitas de grupo e sua análise. Tal facto reflecte um grande 

desconhecimento do visitante do museu e, antes de mais, do público potencial que falta ainda 

cativar para a sua actividade. A existência de um relatório dos serviços educativos de análise 

dos públicos do museu denota, contudo, uma orientação muito positiva de identificação da 

necessidade de conhecer quem visita o museu, para além das escolas, seu público 

privilegiado. 

 

O Museu do Papel Moeda define como sua missão “adquirir, conservar, expor e divulgar uma 

colecção de papel fiduciário português, enquanto símbolo de património e identidade nacional, 

tendo em vista que o museu é uma instituição sem fins lucrativos que está aberta à 
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comunidade e na qual deve desempenhar um papel educacional de relevo, contribuindo assim 

para o desenvolvimento da estrutura da sociedade do conhecimento e para a coesão social.”52  

 

Destacam-se desde logo três orientações: a abertura do museu à comunidade; o seu papel 

educacional; e o seu contributo para o desenvolvimento da sociedade do conhecimento e para 

a coesão social. Diríamos que é ao nível da segunda premissa – o seu papel educacional – 

vocacionado essencialmente para a escola, que o museu mais se aproxima do cumprimento da 

sua missão. Fica, no entanto, ainda longe do seu desempenho e potencialidades nos restantes 

dois domínios, condicionados pelos seus horários de abertura, pelos seus recursos humanos e, 

em última instância, pelas limitações do seu espaço físico – limite último de potencialidade de 

crescimento dos seus públicos. 

 

 

3. Casa-Museu Guerra Junqueiro 
 

A Casa-Museu Guerra Junqueiro é tutelada pela Câmara Municipal do Porto, estando aberta 

ao público permanentemente de terça a domingo (excepto feriados), mediante aquisição de um 

bilhete de ingresso. 

 

Localiza-se junto à catedral do Porto, na Sé, numa área da cidade de forte tradição turística, 

ocupando um edifício do segundo quartel do século XVIII cuja traça se atribui a António 

Pereira, arquitecto que trabalhou com Nicolau Nasoni nas obras de construção da catedral.  

 

O edifício, comprado pela filha e pela mulher de Guerra Junqueiro em 1934, bem como 

diversas obras de arte, foi depois doado ao município do Porto. No interior da casa recriou-se o 

ambiente de habitação do poeta, tendo o espaço sido alargado e renovado entre 1994 e 1997 

sob a orientação do arquitecto Alcino Soutinho. O espaço renovado inclui duas salas dedicadas 

à exposição permanente, duas de exposições temporárias, sala de conferências, cafetaria e 

loja, para além de áreas de apoio ao trabalho museológico (reservas, serviços técnicos…). 

 

A colecção, essencialmente de artes decorativas, inclui mobiliário, objectos em ouro e prata, 

têxteis, cerâmica, vidro… Será de salientar ainda uma colecção de escultura e peças metálicas 

portuguesas e estrangeiras oferecida pelo poeta ao Museu Nacional de Arte Antiga e que este 

depositou agora na Casa-Museu. 

 

A Casa-Museu possui serviços educativos que disponibilizam aos seus visitantes visitas 

acompanhadas, workshops e jogos didácticos, programas para famílias, entre outros.  

 

                                                 
52 In WWW:<URL:http://www.facm.pt >. [Consult. 12 Agosto 2006].  
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No que respeita aos seus públicos, a Casa-Museu Guerra Junqueiro recebe anualmente cerca 

de 6.000 visitantes, número que se tem mantido relativamente estável (com variações de 100 

ou 200 efectivos ano). Merecerá particular destaque o facto de o número de estrangeiros 

constituir cerca de 45% do público geral, facto a que não será certamente alheia a sua 

localização central na cidade. A maior incidência de público ocorre tendencialmente nos meses 

de Março a Agosto, o que denota simultaneamente a forte presença turística mas também 

escolar nos seus visitantes. 

 

Os registos apresentam uma categorização do público nos seguintes moldes: público geral, 

constituído pelos visitantes que se deslocam ao museu por sua “conta e risco”; públicos dos 

serviços educativos, para aqueles cujo acolhimento e acompanhamento é assegurado por 

técnicos destes serviços; públicos de outras actividades que se deslocam ao museu no âmbito 

de inaugurações, conferências ou outros eventos. O público total será o somatório dos três 

grupos anteriores. O público do serviço educativo é único, para o qual se estabelece uma 

tipologia, identificando os níveis escolares, professores, terceira idade, públicos com 

necessidades especiais, famílias, associações, entre outros (embora altere ligeiramente de 

acordo com o ano de análise). 

 

O público acolhido no âmbito dos seus serviços educativos constitui pouco mais de um terço do 

público total (cerca de 2.500/ano), sendo maioritariamente do primeiro ao terceiro ciclo e 

secundário (cerca de 65%). A terceira idade constitui cerca de 5% do público. Os dados 

recolhidos sobre públicos da Casa-Museu Guerra Junqueiro referem ainda para os anos de 

2004 e 2005 o grupo de visitantes com necessidades especiais (sem especificar), que, no 

entanto só em 2004 registou o valor de 1%. Estes dois grupos referidos são identificados 

apenas no âmbito do público acolhido pelos serviços educativos. 

 

A ausência de informação mais pormenorizada relativa à caracterização do perfil do visitante 

da Casa-Museu Guerra Junqueiro não nos permite uma análise mais adequada ao nosso tema 

de estudo. Será de salientar que apenas dois dos grupos de público que nos ocupa estão 

mencionados (terceira idade e públicos com necessidades especiais), representando uma 

percentagem muito baixa dos visitantes (diríamos apenas esporádica no caso dos públicos 

com necessidades especiais).  

 

A Casa-Museu Guerra Junqueiro define como seu um duplo objectivo: celebrar a memória do 

Escritor e expor colecções de Arte que lhe pertenceram. Na definição da sua missão, 

destaque-se um carácter educativo, que se pretende patente em todas as linhas de actuação 

que “estimulam o desenvolvimento e aperfeiçoamento das faculdades humanas – intelectuais, 

culturais, artísticas, ideológicas, perceptivas e afectivas”. Procurando despertar o interesse 

pelas obras de arte (sua conservação, interpretação, exposição e divulgação), a missão da 

Casa-Museu Guerra Junqueiro assume mesmo tratar-se de “predispor a mente e a 
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sensibilidade do visitante para o encontro com a obra de arte; trata-se de compatibilizar 

critérios científicos com ideias sugestivas que despertam a imaginação, sensações, fantasias e 

a curiosidade de cada indivíduo”. 

 

Decorre da missão assim definida uma clara preocupação de afirmação do papel do museu 

enquanto potenciador de reflexão e de estímulo ao pensamento crítico. Será necessário, pois, 

um estudo mais apurado dos seus públicos que permita sustentar a efectiva concretização (ou 

não) da sua missão. 

 

 

4. Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio 
 

A Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio é tutelada pela Câmara Municipal do Porto, estando 

aberta ao público permanentemente de terça a sábado (encerrada aos feriados), sendo o 

acesso feito mediante a aquisição de bilhete de ingresso. 

 

Localiza-se no centro da cidade num edifício dos anos 50 do século XX da responsabilidade 

dos arquitectos Luís Pádua Ramos e Carlos Loureiro. A sua exposição permanente apresenta 

a colecção de pintura, mobiliário e joalharia doada à autarquia portuense pela sobrinha-neta de 

Ramalho Ortigão, Marta Ortigão Sampaio, em 1978.  

 

Apresenta uma importante colecção de pintura dos séculos XIX e XX (incluindo obras de 

artistas como Silva Porto, Marques de Oliveira, Malhoa, Aurélia de Sousa, entre outros), 

tratando temas paisagísticos, figurativos e naturezas mortas. A colecção de joalharia, 

constituída por cerca de 300 peças dos séculos XVIII a XX, abarca um largo conjunto de metais 

e pedras preciosas, expressando no seu estilo quer a influência do ouro e diamantes 

brasileiros, quer os estilos posteriores, mais eruditos ou populares. A colecção de mobiliário, 

incluindo bons exemplares de mobiliário indo-português dos séculos XVIII a XX, evoca o estilo 

de vida burguês da época. 

 

A Casa-Museu possui serviços educativos que providenciam para o seu público visitas 

guiadas, actividades e jogos educativos, workshops, packs para professores, direccionados 

essencialmente para o público escolar. 

 

Tal como no caso anterior (museu igualmente tutelado pela autarquia) os registos apresentam 

uma categorização do público nos seguintes moldes: público geral, constituído pelos visitantes 

que se deslocam ao museu por “iniciativa própria”; públicos dos serviços educativos, cujo 

acolhimento e acompanhamento é assegurado por técnicos destes serviços; públicos de outras 

actividades que se deslocam ao museu no âmbito de inaugurações, conferências ou outros 

eventos. O público total será o somatório dos três grupos anteriores. O público do serviço 
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educativo é o único para o qual se estabelece uma tipologia, identificando os níveis escolares, 

professores, terceira idade, públicos com necessidades especiais, famílias, associações, entre 

outros (embora altere ligeiramente de acordo com o ano de análise). 

 

Relativamente aos seus públicos há a referir, a partir da análise dos dados que nos foram 

disponibilizados, um efectivo de visitantes na ordem dos 3.848 para 2005, 3.160 em 2004 e 

3.500 em 2003 (2.681 acolhidos pelos serviços educativos), concentrando-se maioritariamente 

no primeiro semestre do ano.  

 

O público geral (cerca de 600 por ano) regista anualmente 15% de estrangeiros. Contudo, 

cerca de 80% do público do museu é recebido no âmbito dos seus serviços educativos. O 

público do serviço educativo é, por sua vez, maioritariamente escolar, com maior incidência na 

pré-primária (23% em 2005, 11% em 2004), 1º ciclo (24% em 2005 e 2004), ATL (17% em 

2005) e no âmbito do projecto da autarquia “Porto de Crianças” (25% em 2004). Destaque-se 

ainda neste grupo de público do serviço educativo um valor de 4,6% (2005) e 4% (2004) para a 

terceira idade e de 6% (2004) e 1,7% (2005) para públicos com necessidades especiais. 

 

A informação, embora escassa para o tema da nossa investigação permite, no entanto, 

confirmar a ausência de registo total ou parcial de grupos específicos de público, ausência esta 

que pode ser reflexo da sua não especificação ou da sua efectiva não presença no museu.  

 

 

5. Museu de Arte Contemporânea de Serralves 
 

A Fundação de Serralves é uma instituição cultural de âmbito europeu ao serviço da 

comunidade nacional, assumindo como missão “sensibilizar e interessar o público para a arte 

contemporânea e o ambiente, através do Museu de Arte Contemporânea como centro 

pluridisciplinar, do Parque como património natural vocacionado para a educação e animação 

ambientais e de um centro de reflexão e debate sobre a sociedade contemporânea”53.  

 

A sua constituição resulta de uma parceria entre o Governo Português, instituições públicas e 

privadas e particulares. Foi criada em 1989 com cerca de 50 entidades fundadoras, a que se 

vieram juntar, a partir de 1994, diversas outras, ultrapassando hoje já a centena. 

 

Assumido como projecto de características únicas em Portugal e como o maior centro cultural 

da região Norte, o museu tem como objectivos primordiais, desde a sua inauguração em Junho 

de 1999, a construção de uma colecção de arte contemporânea representativa da obra de 

artistas nacionais e estrangeiros, bem como a apresentação de um programa de exposições 

                                                 
53 In WWW:<URL:http://www.serralves.pt>. [Consult. 12 Agosto 2006].  
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temporárias (colectivas e individuais) que permitam o diálogo entre os contextos artísticos 

nacional e internacional. É um museu “laboratório”, um museu “fábrica” que se adapta ao que 

expõe. 

 

A sua colecção inclui obras desde os anos 60 do século XX (época de movimentações politicas 

e sociais cuja influência se arrasta até aos nossos dias) até à actualidade. No mundo da arte os 

anos 60 constituem, entre outros, a emergência da Pop Art, do Minimalismo, do 

Conceptualismo e da Land Art, pondo em causa os valores tradicionais já questionados por 

artistas vanguardistas das duas décadas anteriores. Neste contexto, o Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves apresenta alguns dos mais emblemáticos contributos destes 

artistas e seus sucessores. 

 

Procurando afirmar-se como espaço de diálogo, de comunicação e troca de experiências 

criativas entre os artistas e os seus públicos, Serralves assume como vertente inseparável da 

sua programação a definição de programas pedagógicos que relacionem e ampliem as 

expectativas e os conhecimentos dos públicos, reforçado ainda pela dinamização de diversas 

oficinas pedagógicas direccionadas para os públicos escolares mais jovens. A que se alia o 

aproveitamento das potencialidades das condições naturais dos seus espaços para o 

aprofundamento da relação entre arte e natureza. 

 

O serviço educativo de Serralves promove, neste contexto, visitas guiadas para diversos 

públicos-alvo (privilegiando o público escolar), oficinas temáticas, programas para famílias, 

encontros de professores, cursos e colóquios, turismo cultural… Saliente-se que as visitas são 

previamente marcadas, sendo que apenas ao fim de semana a visita individual não está sujeita 

a marcação prévia. O acesso é gratuito para o público escolar. 

 

O museu encontra-se aberto diariamente, permitindo, de acordo com o seu calendário de 

visitas, o acesso ao próprio museu, ao parque e ainda a uma biblioteca especializada nas 

temáticas do museu. 

 

Uma vez que não nos foram disponibilizados os dados que solicitamos sobre os públicos do 

Museu de Serralves, não nos será possível fazer a respectiva análise. Sublinhe-se, no entanto, 

que se trata do museu mais visitado da cidade, apontando os dados publicitados para 2003 

para um total de 91.000 visitantes acolhidos pelos serviços educativos. 

 

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves é o museu mais visitado em Portugal, e 

simultaneamente o mais conhecido no exterior, assumido como um “caso de sucesso”, 

contribuindo, assim, de forma decisiva para abolir essa imagem aurática associada aos 

museus. Claramente definido como um local onde “se está bem”, o Museu atrai milhares de 

visitantes não apenas no contexto das suas exposições, mas também para aceder aos seus 
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espaços e serviços, num contexto de positividade social que o permite afirmar como um local 

de encontro e de convívio. Um inquérito realizado a públicos do museu e comentado por 

Raquel Henriques da Silva no Seminário “Museus: Discursos e Representação” (Teixeira Lopes 

& Semedo, no prelo) permitiu aferir que grande parte dos visitantes do museu não conseguia 

identificar uma única das quatro exposições então patentes no museu, admitindo muitos terem 

encontrado amigos e desistido da visita. Poderemos questionar, pois, a eficácia do museu no 

cumprimento de uma das suas principais funções – a aprendizagem.  

 

Citemos a respeito de Serralves os comentários tecidos por Sérgio Lira, lembrando-nos que 

aos avultados investimentos de alguns projectos não corresponde uma efectiva vontade de 

democratizar: 

 

“Porque Serralves está em Serralves, porque salvo essa pequena brecha dominical 

é muito caro, porque tudo está claramente feito para que um certo espaço não seja 

invadido por uma certa população.” (Lira, 2003: 45)  

 

Decorre da definição da sua missão uma clara preocupação educativa, bem como uma 

vocação para, neste contexto, sensibilizar, familiarizar e potenciar o espírito crítico dos seus 

públicos. As estatísticas de visitantes são particularmente marcantes a este respeito embora a 

ausência de estudos de públicos não permita aferir a sua efectiva eficácia no cumprimento 

dessa missão. 

 

 

6. Museu da Cidade 
 

O projecto do Museu da Cidade, sob a tutela da autarquia portuense, apresenta-se como 

polinucleado, procurando através de um roteiro constituído por diversos espaços de visita, 

documentar e interpretar a história da cidade. Do seu projecto inicial destaca-se a intenção de 

confundir a cidade com o próprio museu, num conceito interdisciplinar que permitisse a troca 

de informação, sua interpretação e divulgação sobre o porto comercial, o Porto rural e o Porto 

industrial (Viana, 2000). O Museu da Cidade é hoje constituído pelos seguintes núcleos: 

 

1. Museu Romântico da Quinta da Macieirinha – procura documentar e interpretar um 

período alto da história da cidade, a partir do século XIX, período este que viu emergir 

figuras de relevo no panorama cultural, político e económico. Foi a casa onde esteve 

exilado até à sua morte, em 1849, Carlos Alberto, rei de Piemonte e Sardenha. O 

museu apresenta a reconstituição do ambiente refinado de uma casa do Porto no 

período romântico, recriando igualmente dois dos quartos onde o rei passou os seus 

últimos meses de vida - o seu quarto e a capela. A sua colecção inclui mobiliário, 

pintura, têxteis e artes decorativas do século XIX. 
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2. Casa do Infante – uma parte significativa do espaço da designada Casa do Infante 

(Torre Norte) é ocupada pela apresentação dos resultados das amplas intervenções 

arqueológicas que aí tiveram lugar nos anos 90 do século XX, integradas no plano de 

renovação e expansão do Arquivo Histórico aí sedeado, fundado em 1980, com 

projecto entregue ao arquitecto Tasso de Sousa. Apresenta as ruínas musealizadas in 

situ complementadas com a exposição do acervo, que abarca os períodos medieval e 

moderno, épocas em que este edifício foi Casa da Moeda e Alfândega do Porto. O 

Arquivo Histórico conserva a documentação produzida pela Câmara Municipal do Porto 

desde a Idade Média, assim como diversos arquivos particulares e colecções (incluindo 

manuscritos, pergaminhos, códices iluminados, desenhos, fotografias…), dispondo 

igualmente de uma Biblioteca com 5.000 publicações impressas e outra documentação 

sobre temas portuenses. O Arquivo Histórico assume como sua responsabilidade criar 

condições de acessibilidade do público aos documentos, bem como promover a 

divulgação do seu acervo e de temas de História da Cidade junto do público, através 

de actividades de extensão cultural (organizações de exposições permanentes e 

itinerantes, visitas guiadas nomeadamente a grupos escolares, produção de material 

pedagógico, entre outras) e editorial. 

 

2. Museu do Vinho do Porto – encontra-se no antigo armazém do Cais Novo. As suas 

características arquitectónicas e históricas conferem-lhe um inquestionável valor 

patrimonial, enquanto testemunho de tempos e gentes ligadas à indústria do vinho do 

Porto a partir do século XVII. O edifício que alberga o museu foi construído em finais do 

século XVIII para armazém de vinho do Porto, sendo no século seguinte utilizado como 

espaço aduaneiro. Não se assume como um museu da vinha e sua produção, mas do 

Vinho do Porto, sua actividade comercial com as consequentes repercussões no 

desenvolvimento histórico da cidade. A sua colecção procura documentar e divulgar a 

história do vinho do Porto, produto que teve (e tem ainda) um papel de relevo no 

desenvolvimento histórico da cidade e na definição das suas características físicas e 

sociais. Para além de um conjunto de objectos seleccionados (artefactos 

museológicos, artes decorativas, pintura, entre outros), o discurso expositivo recorre 

também a suportes multimédia e painéis informativos. 

 

3. Gabinete de Numismática – A colecção de moedas adquirida pela autarquia para o 

Museu Municipal do Porto (inaugurado em 1852), depois transferida para o Museu 

Nacional de Soares dos Reis em 1942, só em 1988 foi instalada na Casa Tait onde 

ainda hoje se encontra disponível à visita pública. A colecção é constituída por moedas 

de várias épocas e nacionalidades, medalhística portuguesa e internacional, 

condecorações e notas de banco, e vem sendo exposta parcialmente em mostras 

temáticas organizadas, em regime de rotatividade. 
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4. Arqueo-sítio D. Hugo – localizado numa das mais antigas artérias do burgo medieval, 

este sítio arqueológico apresenta a mais longa sequência de testemunhos de ocupação 

humana da cidade, desde o 4º século A.c., disponibilizados na sequência da 

intervenção arqueológica aí realizada. O edifício que acolhe esta “musealização” 

alberga a Delegação Norte da Ordem dos Arquitectos e a intervenção arquitectónica e 

da autoria de Helena Rente e Luís Portugal. 

 

Os serviços educativos do Museu da Cidade promovem visitas guiadas, workshops educativos, 

materiais para professores, maletas pedagógicas, visitas ao centro histórico e apresentações 

multimédia, disponíveis de terça a domingo, sendo os dois últimos núcleos de visita gratuita. 

De destacar ainda a existência de um centro de documentação no Museu Romântico da Quinta 

da Macieirinha e no Gabinete de Numismática. 

 

Os registos apresentam uma categorização do público nos seguintes moldes: público geral, 

constituído pelos visitantes que se deslocam ao museu por “iniciativa própria”; públicos dos 

serviços educativos, cujo acolhimento e acompanhamento é assegurado por técnicos destes 

serviços; públicos de outras actividades que se deslocam ao museu no âmbito de 

inaugurações, conferências ou outros eventos. O público total será o somatório dos três grupos 

anteriores. O público do serviço educativo é único, para o qual se estabelece uma tipologia, 

identificando os níveis escolares, professores, terceira idade, públicos com necessidades 

especiais, famílias, associações, entre outros (embora altere ligeiramente de acordo com o ano 

de análise e o museu em causa). 

 

Recenseou-se um total de visitantes no Museu da Cidade de cerca de 29.600 em 2003 (ainda 

sem o Museu do Vinho do Porto que só abre em Dezembro desse ano), cerca de 55.500 em 

2004 e 47.000 em 2005. Será digno de nota sublinhar que os dois núcleos de entrada gratuita 

(Gabinete de Numismática e Arqueo-sítio D. Hugo) são os que registam os índices mais fracos 

de visitantes, particularmente reduzidos no cômputo geral. Tal facto resultará da circunstância 

de não se tratar de espaços museológicos de “portas abertas”, sendo necessária (no caso do 

Arqueo-sitio) uma marcação prévia da visita. É ainda digna de nota a inauguração de um novo 

núcleo do museu, em Dezembro de 2003 (Museu do Vinho do Porto), o que veio fazer 

aumentar substancialmente o número de visitantes nos anos seguintes. 

 

No que respeita ao Museu Romântico da Quinta da Macieirinha a maior frequência de público 

ao museu regista-se no primeiro semestre do ano. Recenseou um total de 7.113 visitantes em 

2003, 18.135 em 2004 (incluindo algum do público do circuito do Romântico de entre os 

circuitos da cidade que, neste ano, contabilizaram 8.703 participantes) e 15.246 em 2005. O 

público geral constitui em 2004 (9.432) e 2005 (8.743) o grupo maioritário, destacando-se neste 

último 43% de estrangeiros. 
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No entanto o museu apresenta um peso significativo das visitas realizadas no âmbito do 

serviço educativo (na ordem dos 69% em 2003 e dos 45% nos restantes anos), marcadamente 

escolar: 87% do público registado em 2004 nesta categoria era do 1º ao 3º ciclo e secundário, 

constituindo em 2005 75%. O grupo de terceira idade representa nos dois anos 5% do público 

do serviço educativo e o público com necessidades especiais não chega a 1%. Será curioso 

notar a referência a imigrantes no público do serviço educativo em 2005, registando 0,2% deste 

público, o que denota tratar-se de um grupo pontual (12 pessoas) que se deslocou ao museu. 

 

A Casa do Infante regista um público assinalável de entre os núcleos do museu da cidade, 

apresentando-se como o mais visitado e estável ao nível de visitantes, com 21.371 visitantes 

em 2004 e 20.531 em 2003. Este público, particularmente frequente nos meses de Maio a 

Agosto, tem uma forte componente turística, decorrente certamente da localização privilegiada 

do museu no centro histórico do Porto, classificado pela UNESCO como Património da 

Humanidade. O público geral do museu constitui cerca de 75% do público total sendo os 

estrangeiros um média de 20% destes visitantes. 

 

Os públicos do serviço educativo rondam os 25% do público total do museu. De entre os 

públicos do serviço educativo merece particular destaque o público escolar do 1º e 2º ciclos 

(48% em 2004), sendo no mesmo ano a terceira idade 5% dos visitantes do serviço educativo e 

os públicos com necessidades especiais 1%. 

 

Os dados disponíveis relativos ao público do Museu da Cidade permitem-nos desde logo 

identificar o Museu do Vinho do Porto (inaugurado em Dezembro de 2003) como um dos 

núcleos mais visitados (com 14.954 visitantes em 2004 para os 10.372 em 2005).  

 

O ano de 2005 denota um decréscimo acentuado do número de visitantes do museu, o que 

está provavelmente associado ao facto de durante este ano não ter aí funcionado o serviço 

educativo. No que respeita aos dados disponíveis para 2004 podemos aferir que o público do 

serviço educativo é maioritariamente escolar, concentrado no 1º ao 3º ciclo e secundário 

(42%). De notar que o grupo da terceira idade regista 23% de visitantes, o que se prenderá 

certamente com o forte carácter identitário que a temática exerce para a população da cidade. 

Está ausente a referência a públicos com necessidades especiais existente para os restantes 

museus da autarquia. 

 

O público geral constitui cerca de 66% do público total do museu em 2004 e 94% em 2005, 

sendo 46% deste público estrangeiro, verificando-se tendencialmente a maior frequência de 

visitantes nos meses de Verão.  
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O Gabinete de Numismática apresenta os números de visitantes dos mais baixos de entre os 

núcleos da cidade, o que poderá ser explicado simultaneamente pela temática demasiado 

especializada, localização e menor divulgação. Os números são de 1953 visitantes em 2003, 

4.915 em 2004 e 847 em 2005 (tendo estado encerrado ao público em Março e Abril para 

apresentação de uma nova exposição). 22% do seu público geral é constituído por 

estrangeiros. 

 

Quanto ao público recebido no âmbito do serviço educativo é maioritariamente escolar (77% do 

1º ao 3º ciclo e secundário em 2004). Regista-se 1% de público da terceira idade estando 

ausente informação relativa a públicos com necessidades especiais. 

 

O Arqueo-sítio D. Hugo é o núcleo do museu da cidade com menor frequência de visitantes (na 

ordem dos 250/ano). Não nos demoraremos na análise do seu público pela sua fraca 

representação. 

 

O Museu da Cidade tem como sua missão a valorização e divulgação da história da cidade do 

Porto, através da reunião de um conjunto de espaços, constituído em roteiros de visita 

temática. Um museu polinucleado que procura dar a conhecer a cidade aos cidadãos, mas 

também aos seus visitantes. Fica clara, no entanto, a profunda assimetria na distribuição dos 

seus públicos pelos diversos núcleos (funcionará de facto o modelo “roteiro”?), destacando-se 

em número de visitantes (bem como a presença de estrangeiros), o Museu do Vinho do Porto e 

Casa do Infante, facto a que certamente não será alheia a sua localização junto/no centro 

histórico da cidade, classificado como Património da Humanidade.  

 

 

7. Museu da Fundação Maria Isabel Guerra Junqueiro e 

Luís Mesquita de Carvalho 

 

Inaugurado parcialmente em 2000, o museu ficará concluído em 2006 com a abertura pública 

da sua última sala de exposição, assumindo-se como um complemento da visita à Casa-Museu 

Guerra Junqueiro, localizada imediatamente do lado oposto da rua. 

 

Encontra-se instalado num Palacete brasonado do século XVIII localizado na Rua D. Hugo, 

junto à catedral, que pertenceu à família Freire de Andrade, adaptado interiormente para o 

efeito. Integra, juntamente com a Casa-Museu Guerra Junqueiro, toda a colecção de arte do 

poeta Guerra Junqueiro. Destaca-se no Museu da Fundação a biblioteca e escritório de Guerra 

Junqueiro. Apresenta-se ainda uma colecção de faiança portuguesa do século XVIII e XIX, de 

pintura renascentista, de louça Ming e de mobiliário arcaico, entre outras. 
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O Museu não dispõe de serviço educativo, embora disponibilize um guião de visita ao seu 

público. Está aberto de terça-feira a sábado, encerrando ao domingo, segundas e feriados. O 

acesso público é feito mediante aquisição de bilhete de ingresso. 

 

Os dados relativos aos públicos do museu – seus números e características – foram-nos 

veiculados em entrevista informal realizada à Directora do Museu em 2006, face à inexistência 

de um registo formal de visitantes (apenas foi referida a existência do livro de opinião).  

 

A Fundação recebe no seu museu cerca de 3.000 visitantes ano (regista-se em 2003 um total 

de 2.126 sendo 2.000 acolhidos no âmbito do serviço educativo), número que se tem mantido 

relativamente estável desde a sua inauguração. Estes visitantes vêm maioritariamente em 

contexto escolar, concentrando-se prioritariamente nos meses de Janeiro a Maio. De entre o 

restante público destacam-se grupos de associações culturais, de universidades seniores e 

outros, que esporadicamente se deslocam ao museu.  

 

A comunidade envolvente regista uma muito baixa frequência do museu, bem como a terceira 

idade, o público universitário ou os turistas, apesar da localização privilegiada junto à catedral 

da cidade. Um outro grupo ausente do museu é o deficiente, condicionada que fica a sua visita 

pela falta de alternativa às escadas de acesso aos espaços expositivos. Não há registo de 

qualquer grupo de imigrantes de visita ao museu. 

 

 

8. Museu Nacional da Imprensa 
 

Inaugurado em 1997 por uma associação sem fins lucrativos (constituída para o efeito em 

1989), este museu é detentor de uma das maiores colecções mundiais de artes gráficas, 

abrindo regularmente ao longo de todo o ano com sucessivas exposições. As peças, algumas 

das quais disponíveis para manuseamento durante a visita, funcionam ainda, retratando as 

antigas artes da tipografia e impressão. Uma das maiores atracções do museu é a sua 

colecção de cartoons, com a sua Galeria de Caricaturas e o Porto Cartoon-World Festival, 

realizado anualmente e cotado como um dos mais importantes eventos do género no mundo. 

 

A colecção integra milhares de objectos relacionados com a indústria gráfica, com máquinas 

originárias de diversos países, moldes manuais para fundir tipos, gravuras, um prelo de 

madeira do século XVIII, prelos litográficas, entre outros objectos de grande interesse. 

Destaca-se ainda um conjunto de réplicas da ancestral prensa tipográfica coreana anterior a 

Guttenberg. 

 

Os serviços educativos do museu asseguram visitas guiadas (por marcação prévia) 

direccionadas para grupos escolares, especialistas das artes gráficas, designers e restantes 
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públicos. O museu dispõe ainda de um centro de documentação especializado na história da 

imprensa e artes gráficas, possuindo diversas colecções de periódicos. Encontra-se aberto de 

segunda a domingo podendo ser visitado mediante a aquisição de um bilhete de ingresso. 

 

Uma vez que não nos disponibilizaram os dados solicitados relativos aos públicos registado no 

período estudado, apenas nos remetemos às estatísticas publicitadas para 2003: 7.812, 2.204 

acolhidos no âmbito dos serviços educativos. 

 

 

 

9. Museu dos Transportes e Comunicações 
 

Localizado na margem do rio Douro, junto à zona histórica da cidade do Porto, reconhecida 

pela UNESCO como Património Cultural da Humanidade, o Museu dos Transportes e 

Comunicações (MTC) ocupa o histórico edifício da Alfândega Nova do Porto, um dos mais 

emblemáticos imóveis da cidade. Referência arquitectónica e patrimonial ímpar, este edifício do 

século XIX conta com uma área de 36.800 m2, abrindo-se simultaneamente para a cidade do 

Porto e para o rio Douro, numa localização privilegiada que, a somar à sua monumentalidade, 

lhe confere particular notoriedade entre os espaços públicos da região. A proximidade à zona 

da Ribeira, ao Palácio da Bolsa, às centenárias pontes Luís I e D. Maria (esta construída por G. 

Eiffel), entre outros monumentos, inscrevem o Museu nos percursos turísticos obrigatórios da 

cidade. 

 

O Museu foi criado em 1992 por uma associação sem fins lucrativos declarada de Utilidade 

Pública em 1993 - a Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações (AMTC). 

Entre os seus membros, individuais e institucionais, destacam-se as principais entidades 

regionais e nacionais ligadas aos sectores dos transportes e das comunicações. 

  

O Museu tem por missão “a divulgação da história dos transportes e de diferentes meios de 

comunicação desenvolvidos pelo Homem até ao presente, bem como a valorização do 

património que lhe está associado. Compreender e intervir civicamente na sociedade actual, 

caracterizada cada vez mais pela sua globalização, passa forçosamente por decifrar e 

apreender o papel privilegiado e decisivo que os transportes e as comunicações possuem 

neste processo.” Estas temáticas são entendidas pelo museu como processos que ao longo 

dos tempos sofreram evoluções e interferiram profundamente no desenvolvimento social e no 

quotidiano das pessoas, conferindo uma nova dimensão aos conceitos de “espaço” e “tempo”.  

“A valorização da Alfândega Nova do Porto e a preservação da sua memória constituem 

igualmente vertentes fundamentais da sua missão.”54 

 

                                                 
54 In WWW:<URL:http://www.amtc.pt>. [Consult. 12 Agosto 2006]. 
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É neste contexto que inaugura, em Dezembro de 2000, a sua primeira exposição permanente 

sobre o impacto do automóvel na sociedade intitulada “O Automóvel no Espaço e no Tempo” 

(AET). Concebida em estreita colaboração com o Clube Português de Automóveis Antigos e 

Automóvel Clube de Portugal (seus associados), esta exposição tem como objectivo revelar e 

interpretar o fenómeno automóvel relacionando-o com a história sócio-económica do século 

XX. Aborda, no seu discurso expositivo, diversas questões ao longo de quatro núcleos: a 

evolução da história e da técnica do automóvel, desde o aparecimento até aos anos 70 do 

século passado; a influência que o automóvel teve na sociedade e na economia 

contemporâneas; as estruturas e infra-estruturas que promoveram a circulação automóvel e a 

forma como aquelas alteram a nossa relação com o espaço e o tempo; e finalmente, algumas 

reflexões sobre qual será o futuro deste meio de transporte. A segurança, a educação e 

prevenção rodoviária, os impactos ambientais e as energias alternativas, entre outros, 

constituem questões sempre presentes na exposição e nos diversos programas lúdico-

pedagógicos desenvolvidos. Após os seus primeiros quatro anos de permanência, esta 

exposição foi palco de um projecto de requalificação na área da sua acessibilidade, com a 

instalação de um percurso de visita áudio em cinco idiomas diferentes (português, inglês, 

castelhano, russo e alemão) visando o mais fácil acesso à informação por parte de 

estrangeiros (turistas ou imigrantes) e cegos; com a edição de um desdobrável de divulgação 

nos mesmo cinco idiomas e ainda em Braille; com a instalação de monitores com inquérito aos 

visitantes (incluindo sistema em alta voz para cegos); a colocação de maquetas do espaço 

expositivo e de miniaturas à escala 1/20 de exemplos dos veículos mais emblemáticos de cada 

uma das épocas tratadas na exposição, destinados ao manuseamento por cegos. 

 

Em Fevereiro de 2002 é inaugurada uma segunda exposição de carácter permanente intitulada 

“Comunicação do Conhecimento e da Imaginação” (CCI). Optando por um discurso interactivo 

e oficinal, a enorme actualidade temática desta exposição confere-lhe igualmente uma grande 

exigência de permanente renovação de modo a proporcionar aos seus visitantes o contacto 

com diferentes formas de comunicar exemplificadas nos seis núcleos que a compõem (da mais 

simples comunicação das nossas células ou da expressão corporal, à elaborada linguagem 

cibernética, a que não são alheios também os meios de comunicação de massas como a rádio, 

televisão e jornal). Porque, como refere Manuel Castells (2004), a identidade não é uma 

essência, é uma prática social, e a prática social da era da informação tem uma componente 

fundamental no mundo da comunicação, sobretudo audiovisual. 

 

Constitui o mais recente desafio do MTC o projecto “Metamorfose de um Lugar”, uma 

exposição de carácter permanente sobre a memória do edifício que o alberga – a Alfândega 

Nova do Porto. O espaço do 2º piso do corpo central do imóvel, dotado de grande dignidade e 

com forte relação visual com o rio, foi o palco escolhido para dar forma a este projecto. Outrora 

povoado por documentos, memória da azáfama aduaneira esquecida na correr dos dias, este 

espaço acolhe agora novos sentidos onde passado, presente e futuro deverão coexistir 
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harmoniosamente. Parte integrante deste projecto foi também a recuperação da antiga 

Biblioteca da Alfândega, no espaço contíguo, numa atmosfera invadida pelo odor de livros e 

documentos antigos, também eles testemunhos incontornáveis da memória do lugar. 

 

Inaugurada a 18 de Maio de 2006, esta exposição assume-se como o Museu das Alfândegas 

(parceria com a Direcção-Geral das Alfândegas), pelo facto de ser o único museu no país 

dedicado a esta temática.  

 

Para além das suas exposições permanentes, o MTC tem ainda promovido inúmeras mostras 

de carácter temporário bem como acções de dinamização e animação (acompanhamento de 

visitas às exposições, oficinas criativas temáticas, palestras, debates, programas de famílias e 

de aniversários, ciclos de conversas, formação de professores...). Pelas suas características 

arquitectónicas e patrimoniais únicas e localização privilegiada, o edifício da Alfândega, que 

alberga o Museu, tem frequentemente sido seleccionado também como palco de eventos 

relevantes de carácter nacional e internacional. 

 

De entre os projectos que o Museu tem vindo a dar forma será de destacar a exposição 

itinerante “Viajar com o Museu”. Em itinerância desde Janeiro de 2005, percorreu 

ininterruptamente um conjunto diversificado de instituições tendo sido partilhada com mais de 

90.000 pessoas. Destaque especial merecerá, no entanto, o seu percurso privilegiado por 

hospitais e estabelecimentos prisionais, afirmando o Museu fora de portas, reforçando canais 

de comunicação, cumprindo uma incontornável função social e contribuindo, assim, para a 

afirmação plena da sua missão. 

 

Indissociável das diversas realizações do Museu é a sua afirmação de actuação ao nível da 

dinamização e animação, apostando na formação de públicos e de novos hábitos culturais, 

procurando caracterizar-se por um percurso de inovação, criatividade e dinamismo, 

características que lhe têm permitido angariar um alargado reconhecimento público. 

Privilegiando uma relação mais afectiva com os seus visitantes, através das experiências e 

vivências individuais e colectivas, das impressões e sensações vividas em cada visita, o Museu 

adopta diversas metodologias de trabalho que passam pela expressão dramática, pela criação 

de personagens e recriação de ambientes, apelando a todos os sentidos, incentivando o 

encontro/descoberta. Destaca-se ainda um trabalho recorrente no reforço da acessibilidade do 

museu, quer através de um maior envolvimento com a comunidade local de Miragaia 

(nomeadamente através de entrada gratuita aos vizinhos do museu), quer na promoção de 

acções de debate e reflexão sobre esta matéria com parceiros diversos (associações de 

deficiência, ensino especial, centros de reabilitação, entre outros). Paralelamente tem sido 

garantido um esforço de divulgação alargada (incluindo animação de rua), procurando 

amplificar a sua temática e gerar a visibilidade indispensável a toda a programação cultural.  
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Alicerçando a sua actividade na procura de um acolhimento qualificado e de uma 

acessibilidade plena, as exposições permanentes foram já usufruídas por mais de 300.000 

visitantes (na sua maioria jovens em idade escolar), afirmando-o como o segundo mais visitado 

dos museus do Porto.  

 

O Museu tem angariado um prestígio crescente ao nível nacional, procurando a sua projecção 

igualmente ao nível internacional, nomeadamente na associação a redes de museus com os 

quais partilha temáticas similares (por exemplo através de exposições temporárias temáticas).  

 

O Museu dos Transportes e Comunicações procura afirmar o seu sentido enquanto espaço 

cultural na cidade do Porto, validado não só pelo papel actuante e educativo fundamental que 

procura desempenhar, mas também pelo carácter lúdico-pedagógico que com ele se articula, 

na intenção de funcionar como regulador de valores sócio-culturais e impor bases para uma 

cidadania plena. 

 

Pela condição de estar sedeado no edifício da Alfândega do Porto e pela história da actividade 

que esteve na génese da sua edificação na antiga Praia de Miragaia, o Museu é portador de 

uma herança. O granito, o ferro e a madeira não cederam ao passar dos tempos, antes deram 

lugar a um presente que se procura construir de projectos culturais multifacetados. 

 

O Museu dos Transportes e Comunicações procura um papel cultural activo e, através da sua 

programação cultural, criar hábitos de frequência e de relação com os mais diversos tipos de 

público. Tem como objectivo abrir novos horizontes e fomentar um desenvolvimento cultural 

activamente participado pelos cidadãos assumindo porque, hoje como ontem, a cultura e o 

desenvolvimento deverão ser para todos e a todos dizer respeito. 

 

Uma análise mais próxima dos públicos do museu permite verificar desde logo um público na 

ordem dos 41.378 visitantes em 2002 (potenciado pela abertura da exposição permanente CCI 

em Fevereiro), 45.878 em 2003 (incluindo uma exposição do Exército Português de entrada 

gratuita com cerca de 10.000 visitantes), 38.271 em 2004 (potenciada pela exposição 

permanente “Edgar Cardoso, Mecanismos do Génio” entre Março e Agosto, com cerca de 

10.000 visitantes) e 32.352 em 2005.  

 

Destaca-se neste museu um forte carácter do seu serviço educativo (de constituição anterior 

ao próprio museu). O seu público é maioritariamente escolar, marcado por uma forte presença 

dos grupos do 1º, 2º e 3º ciclo, oriundos de todo o país. Inclui nos seus visitantes 

acompanhados no âmbito do serviço educativo grupos de públicos com necessidades 

especiais (APPACDM, APPC...), de projectos de reinserção e reintegração social, terceira 

idade. Para além das visitas regulares acompanhadas e dos programas educativos para 

diversos públicos, o museu organiza igualmente oficinas criativas regulares (de cinema, dj’s, 
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tango, temáticas, quer para crianças, quer para outros grupos) e aniversários (ocupando 

anualmente cerca de 400 efectivos respectivamente). 

 

Em 2002 o público do serviço educativo rondava os 58% do total de público do museu e em 

2003 os 61%, 57% em 2004 (ficando clara a movimentação de público individual que a 

exposição temporária referida mobilizou, na ordem das 8.000 pessoas) e 71% em 2005. 

 

Quanto ao público individual salientemos os seguintes dados que nos são fornecidos pelos 

dados disponíveis: o grupo “reformados” regista um número muito pouco significativo de 

efectivos 313 em 2002, 268 em 2003, 669 em 2004 e 190 em 2005. O público individual regular 

varia na ordem dos 3.000 efectivos. 

 

Os dados relativos a públicos do museu remetem-nos para a classificação de bilheteira, 

distribuindo-se pelas seguintes categorias: criança, estudante, individual, reformados, grátis, 

grupo AET, grupo CCI, Grupo Museu, edifício, aniversário “Viver uma escola diferente” (depois 

“Porto de Crianças”), programa famílias, exposição temporária, exposição temporária grátis, 

oficinas temporárias, andante, formação. Estes dados são cruzados e complementados com 

outros elementos de análise dos serviços educativos, baseados nas marcações de visitas de 

grupo, bem como resultados de inquéritos aplicados a visitantes e sua análise. Embora 

elementares para o efectivo conhecimento dos públicos do museu e, simultaneamente, para o 

pleno conhecimento dos seus públicos potenciais a fidelizar (abertura que toda a produção 

teórica do museu aponta como desejo), estes elementos permitem, no entanto, caracterizar 

ainda que sumariamente um perfil de visitante: as escolas e os professores, muitas vezes em 

visita prévia preparatória; as famílias, em particular integradas no programa “famílias nos 

museus” e com visita de fim de semana, normalmente das classes média-alta; a terceira idade, 

integrada em grupos de lares de terceira idade (habitualmente em situação mais vulnerável), 

universidades seniores (de classe média-alta) e individuais, estes com pouca expressão 

numérica; os deficientes figuram também entre os públicos (e as preocupações, com visita 

gratuita) do museu; a comunidade local (os vizinhos do museu – Miragaia, com entrada 

gratuita, como ficou referido); as populações mais vulneráveis social e economicamente, pouco 

expressivas numericamente (com visita gratuita quando em contexto institucional); as 

universidades, associações, instituições de solidariedade social e grupos de entusiastas do 

automóvel estão também referenciadas entre o público do museu, embora com peso 

quantitativo muito reduzido. 

 

O público do Museu dos Transportes e Comunicações, de acordo com os estudos realizados 

pelo próprio museu, é maioritariamente escolar (1º, 2º e 3º ciclos de ensino), oriundos do 

distrito do Porto. O ensino pré-escolar, secundário e técnico-profissional também está 

representado, assim como, em número mais reduzido, famílias, grupos de deficientes e idosos, 

grupos de reintegração social, de combate à exclusão e ao abandono escolar. Este público 
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acede ao museu em grupos com marcação prévia de visita e acompanhada pelo serviço 

educativo. O público individual é essencialmente um visitante ocasional, em momento de 

descontracção e lazer, mas também professores em preparação de visita escolar. 

 

 

 

 

 



Museus: objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 167 

 

 

 

 

 

 

 

Parte III 

À margem do desejo?  
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Capítulo VII 

A definição de periferia 

 
 
1. Eu e os outros  

 

“Espantoso como bruscamente o meu eu se transformou ali noutro alguém, noutro personagem menos 

imediato e menos concreto.”  

 

José Cardoso Pires55 

 

Em Janeiro de 1995 José Cardoso Pires é vítima de um acidente vascular cerebral, uma afasia 

fluente grave que lhe provocou temporariamente o que caracterizaria como uma “morte 

branca”, ficando incapaz de gerar palavras e de construir frases que transmitissem o seu 

pensamento. Assim nos dá testemunho dessa sua transformação em outro alguém:  

 

“Sim, foi ali. Tanto quanto é possível localizar-se uma fracção mais que secreta de vida, foi naquele 

lugar e naquele instante que eu, frente a frente com a minha imagem no espelho mas já desligado 

dela, me transferi para um Outro sem nome e sem memória e por conseguinte incapaz da menor 

relação passado-presente, de imagem-objecto, do eu como outro alguém ou do real com a visão 

que o abstracto contém. Ele.” (Pires, 1998: 24). 

 

Pareceu-nos ser este quadro adequado à introdução do tema a que nos propomos neste 

capítulo – o enquadramento para a designação de públicos periféricos. A questão do self, da 

identidade individual56 e a forma como esta se relaciona com os contextos sociais, culturais e 

espaciais, assume-se, efectivamente, como fulcral no que se refere à criação de fronteiras e à 

definição do conceito de periferia, num sentido de exclusão.  

 

A identidade individual e social constituiu o que poderemos designar de ponto de partida. É a 

consciência de si que possibilita, em cada um, o estabelecimento de relações sociais, mas 

também de relações consigo próprio. E essa consciência de si é feita em cada indivíduo com 

base na apropriação de um conjunto de referências que regista na memória e que lhe permitem 

criar essa Memória e, com ela, uma identidade. Sugestivo a este respeito é ainda o testemunho 

de José Cardoso Pires:  

 

“Nessa introdução à perda de identidade que um transtorno do cérebro tinha acabado de 

desencadear, o que me parece desde logo implacável e irreversível é a precisão com que em tão 

                                                 
55 In “De Profundis. Valsa Lenta”, 1998. 
56 Tema caro a Freud que associa o desenvolvimento do ego com o mundo social e material, nomeadamente com as 
formas capitalistas de organização social, que contribuem decisivamente para o moldar e sublimar os seus desejos. 
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rápido espaço de tempo fui desapossado das minhas relações com o mundo e comigo próprio. 

Como se acabasse de dar início a um processo de despersonalização, eu tinha-me transferido 

para um sujeito na terceira pessoa (Ele, ou o meu nome, é) que ainda por cima se tornava mais 

alheio e mais abstracto pela imprecisão parece que.” (Pires, 1998: 23).  

 

A perda de identidade que o autor refere provoca-lhe, como descreve, um afastamento dos 

outros, já que qualquer tipo de avaliação que deles fazemos se posiciona a partir da nossa 

própria identidade e do nosso sistema de referências:  

 

“De resto, a desmemória não só o isolou da realidade objectiva como o destituiu, pode dizer-se, de 

sentimentos. Perdeu os estímulos de aproximação porque, sem a consciência da identidade que 

nos posiciona e nos define num framework de experiências e de valores, ninguém pode ser 

sensível à valia humana do semelhante. As suas virtudes ou os seus males só podem ser 

reconhecidos como significantes sentimentais em contraponto com a consciência da nossa 

identidade, isto é, com a tradição da comunicação que praticamos com a sociedade e com a nossa 

memória cultural. (...) Na verdade, não sabia de todo onde se encontrava, a razão era essa.” (idem: 

39). 

 

Nesse vazio a que se refere Cardoso Pires, essa “morte branca” onde “as palavras que 

chegavam vinham cegas”, sem memória e sem identidade, esse outro comporta-se como um 

“figurante gratuito que o destino acrescentou à paisagem” (Pires, 1998: 42), o que leva o autor 

a descrever, brilhantemente de resto, a forma como de novo se processa o seu regresso como 

um recomeçar-se:  

 

“Sinto-me tomado de gratidão. Isto de alguém se recomeçar assim depois de nulo é algo que 

deslumbra e ultrapassa.” (idem: 50). 

 

O testemunho de Cardoso Pires introduz no nosso texto uma série de variantes que julgamos 

do maior interesse, razão pela qual nos alongamos em citações do próprio autor. Desde logo, o 

acumular de referências e de experiências de vida que constituem a nossa identidade 

(individual e social) e a nossa memória, a questão das coordenadas espacio-temporais onde 

nos construímos e reconstruímos. A conjugação destes dois vectores como fundamentais no 

estabelecimento da relação com o outro. O assumir do outro como limite de comunicação. E, 

consequentemente, a consciência de que sem estes vectores somos meros “figurantes” na 

paisagem do mundo. 

 

A questão da identidade constitui, desde logo, o elemento essencial. A identidade pessoal será 

esse projecto construído para o futuro mas concebido no presente e ancorado no passado 

(Vieira, 1999: 39)57, alicerçado num framework de experiências e de valores. Será neste 

                                                 
57 As questões da identidade e do passado parecem-nos da maior importância para o terreno em que alicerçamos o 
nosso trabalho – os museus. De facto, os museus afirmam-se, as mais das vezes, precisamente como espaços de 
passado, de memória e de identidade, motivos mais que suficientes para a afirmação da sua vocação pública. 



Museus: objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 171 

contexto que o homem é construído e se auto-constrói, uma construção dinâmica e dialéctica, 

em que a alteridade constitui a base para a sua afirmação – é pela diferenciação dos outros e 

assimilando a identidade do grupo com que se identifica e assume como seu que o indivíduo 

acede à consciência de si (idem: 42).  

 

Como no poema de Vinicius de Moraes “O operário em Construção”58. “só com os outros e com 

o contexto a pessoa é” (idem: 49). Ricardo Vieira apropria-se mesmo da afirmação do domínio 

das Ciências da Natureza de que um e um é igual a três:  

 

“Não se é apenas 1, o filho da cultura de origem. Não se é apenas 2, um adoptado pelo segundo 

contexto. É-se um terceiro (...). O indivíduo acede à consciência de si, por diferenciação dos outros 

e assimilando a identidade do grupo que designa e identifica como seu. Depois é-se esse terceiro; 

um terceiro homem. Reconstrói-se o eu, o nós, e também o outro.” (Vieira, 1999: 49 e 50).  

 

O conceito de self incorpora e arrasta consigo o de fronteira, conceito este que, segundo 

Melanie Klein, se adquire em criança no momento em que se toma consciência de si e, 

consequentemente, do outro, do social, no momento em que o seu mundo se abre para lá da 

“mãe” enquanto totalidade do universo. A criação da fronteira é, deste modo, uma 

consequência do relacionamento/comunicação com o outro, tornando o self uma produção 

social e cultural (cit. in Sibley, 1985: 6). Não devemos, contudo, universalizar este princípio já 

que outras culturas e comunidades humanas têm estruturas completamente diferentes, 

anulando o indivíduo em valorização do colectivo, como é o caso das sociedades islâmicas, 

onde essa anulação individual pode atingir limites impensáveis aos olhos ocidentais.  

 

Equacionada a questão da percepção/afirmação da identidade e, por arrasto, do outro e da 

fronteira entre ambos, não poderemos deixar de debruçar a nossa análise sobre um outro 

factor: a comunicação. Comecemos pelo facto já anteriormente referido de o século XX 

(particularmente a partir da segunda metade), se ter afirmado como o século da comunicação. 

Associando a si um conjunto de técnicas de comunicação à distância que trouxeram a lume o 

tema da aldeia global, esta crescente capacidade de ir ao encontro do outro aproxima os que 

possuem e dominam essas técnicas, enquanto cava fundo o fosso entre estes e os que delas 

não participam. O outro, alvo da nossa comunicação, é o horizonte, que cada um deseja e 

receia simultaneamente (Wolton, 1999: 36). O outro é, assim, o limite da comunicação, a sua 

razão de ser, mas é simultaneamente o que ela tem de mais complicado:  

 

“Quanto mais fácil é entrar em contacto com ele (o “outro”), de um lado ao outro do mundo, a 

qualquer momento, mais depressa nos apercebemos dos limites da compreensão. As facilidades 

de comunicação não bastam para melhorar o conteúdo das trocas.” (idem: 20).  

 

                                                 
58 “(...) Mas ele desconhecia / esse facto extraordinário: / que o operário faz a coisa / e a coisa faz o operário.” 
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Com efeito, os sentimentos de cada um, assentes em questões de pertença ou de não 

pertença (a identidade social) e seus efeitos na interacção social (criando mecanismos de 

diferenciação e fronteiras) são elementos fundamentais no estabelecimento da comunicação 

com o outro e no consequente moldar do espaço social. Refere David Sibley (1985:1) que, 

quando surge hostilidade para com os outros, que entendemos como diferentes, esta se 

articula frequentemente com as questões de posse (e suas consequências económicas). No 

entanto, muitos tipos de diferença, alicerçados numa base cultural, envolvem também 

sentimentos de ansiedade e de ameaça que levam a tal distanciamento. Aqui situaríamos os 

limites da não comunicação referidos por Wolton: “uma cultura e valores comuns”, um 

“reconhecimento mútuo das identidades” e “uma aceitação das alteridades” (1999: 59). É esta 

“dialéctica identidade/alteridade” que, para Ricardo Vieira (1999), se assume como conducente 

à produção de posturas etnocêntricas, já que tudo o que se afasta dos nossos valores e modos 

de pensar não nos parece, à partida, natural.  

 

 

 

1.1. O espaço e sua globalização 

 

“Estava finalmente pronto para a partida, recuperadas as coordenadas do espaço, do tempo e de todos 

os outros sentidos que são afinal mais que cinco.” 

 

João Lobo Antunes59  

 

Como vimos, “intuitivamente, comunicar consiste em trocar algo com alguém” (Wolton, 1999: 

15), o que afirma a comunicação como uma experiência antropológica fundamental. Se é certo, 

como anteriormente referimos, que a comunicação assenta hoje num conjunto vastíssimo de 

técnicas que a amplificam, libertando o homem das ancestrais condicionantes do tempo e do 

espaço, não é menos certo, porém, que estes dois vectores – o espaço e o tempo – continuam 

a desempenhar o seu papel incontornável para a existência humana. É, no entanto, sob uma 

nova perspectiva que a sua importância deverá ser avaliada.  

 

Definido como substratcto material das sociedades, ordenando o heterogéneo (Durkheim, cit in 

Silvano, 2001), como garante das memórias dos grupos, moldando e deixando-se estes moldar 

por ele (Halbawachs, idem) ou na sua dupla realidade material e de representação (Lévi-

Strauss, idem), o espaço e as identidades colectivas geram laços indissociáveis. O acto físico 

de se movimentar no espaço – a mobilidade – afirma-se então como uma experiência da 

liberdade dos indivíduos, essencial para contrariar a constituição de guetos (Park & Wirth, 

idem), elemento do qual depende a urbanização, enquanto estruturante do espaço e da 

                                                 
59 In José Cardoso Pires, “De Profundis, Valsa Lenta”, 1998. 

 



Museus: objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 173 

sociedade (Rémy e Vagé, idem). Para além do conceito de mobilidade, o espaço arrastará 

consigo, também, o de distância - ecológica (relação das comunidades com o meio) ou 

estrutural (distância que separa grupos de pessoas num sistema social, expressa em valores) -

, e consequentemente o da (relatividade de) pertença ou não-pertença (Evans-Pritchard, idem). 

 

A autonomização do espaço, na expressão de Filomena Silvano (2001), traz a lume novos 

conceitos, apresentados por autores como Lefbvre, que concebe o espaço como um produto 

social (“observar o espaço significa observar as práticas sociais que o constituem” (Silvano, 

2001: 42); “mudar o espaço é mudar o modo de produção” (idem: 46)); Lebrut, introduzindo a 

noção de morfologia social (enquanto relação entre as colectividades humanas, o espaço que 

habitam e as suas identidades colectivas) e da multiplicidade das sociedades em que espaço e 

tempo existirão apenas dentro do comportamento dos homens – movimentos de 

“espacialização” e de “temporalização” (cit in Silvano, 2001). A noção de limite (que permite 

particularizar o espaço, tornando-o descontínuo e dando-lhe sentido) será, assim, essencial à 

constituição das identidades culturais, afirmando-se indissociável da noção de orientação, 

necessária à deslocação nesse espaço descontínuo (Paul-Lévy e Segaud, idem). 

 

Para Anthony Giddens (2000) o dinamismo da modernidade (que entende como o modo de 

vida e de organização social que a Europa conheceu a partir do século XVII cuja influência se 

assumiu mais ou menos como universal) resulta precisamente da separação do tempo e do 

espaço, separação essa para a qual, como sugere, a invenção do relógio mecânico e a sua 

corrente utilização (a partir de finais do século XVIII) terão contribuído de forma decisiva:  

 

“O tempo continuou a estar ligado ao espaço (e ao lugar) até que a uniformidade da medição do 

tempo pelo relógio mecânico foi igualada pela uniformidade da organização social do tempo. Esta 

mudança coincidiu com a expansão da modernidade e só foi completada no século presente” 

(Giddens, 2000: 12).  

 

Estaremos assim perante um “esvaziamento do tempo”, ainda segundo o autor, pré-condição 

para o “esvaziamento do espaço”, que assentará numa separação do espaço relativamente ao 

lugar, já que “o advento da modernidade arrancou crescentemente o espaço ao lugar” (idem: 

13). A modernidade é inerentemente globalizante.  

 

No contexto da modernidade o homem afirma-se como um ser eminentemente social. Ou, nas 

palavras de Marc Augé (1995), “o social começa no indivíduo”. Alicerçada num conjunto de 

referências que o processo da vida social nos transmite, a constituição das identidades andará 

associada também à própria construção dos territórios que integram as representações dos 

espaços (Silvano, 1997:152). 

 

Pierre Bourdieu, para quem o corpo e o mundo social são indissociáveis, interpenetrando-se, 

exalta igualmente o papel da sociedade para a existência humana individual, afirmando mesmo 
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que: “Deus nunca será outra coisa senão a sociedade. O que se espera de Deus, não se 

obtém senão da sociedade...” (Bourdieu, 1982: 49). Para o autor, a sociedade é a única razão 

de existir para o homem:  

 

“Consagrado à morte (...) o homem é um ser sem razão de ser. É a sociedade, e somente 

ela, que atribui, em graus diferentes, as justificações e as razões de existir” (idem: 48). 

 

Tempo e espaço, separados agora na modernidade, recombinam-se com a actividade social, 

descontextualizada dos seus contextos locais de interacção, através de mecanismos de 

descontextualização que têm, necessariamente, na sua base uma atitude de confiança em 

princípios impessoais e em pessoas anónimas:  

 

“A confiança a um nível pessoal torna-se um projecto para ser “trabalhado” pelas partes 

envolvidas, e exige a abertura do indivíduo ao outro (...). As relações são laços baseados na 

confiança, uma confiança que não é predeterminada mas construída, e em que a construção 

envolvida significa um processo mútuo de autodesvendamento” (Giddens, 2000: 85).  

 

No pólo oposto encontraremos não a desconfiança, termo que Giddens considera demasiado 

fraco para exprimir a antítese de “confiança básica”, mas um estado de espírito que o autor 

resume à “ansiedade existencial” ou “medo”.  

 

Sublinha João Teixeira Lopes que Giddens, apesar de claramente defensor do “carácter 

universalizante do projecto da modernidade”, reconhece-o como multidimensional, assumindo 

uma “multiplicidade de tendências” e acreditando numa “rede de interdependências” (Teixeira 

Lopes, 1994: 222 e 223). O espaço não é um mero contentor de interacções sociais, não é 

uma dimensão vazia, antes deverá ser considerado na própria constituição desses sistemas de 

interacção. 

 

Marc Augé (1995) sublinha o que caracteriza como excessos – o excesso de tempo, de espaço 

e de individualismo. Comecemos pela nossa percepção do tempo, o tempo de que dispomos e 

o uso que dele fazemos:  

 

“Esta necessidade de dar um sentido ao presente, se não ao passado, é o resgate da 

superabundância de acontecimentos que corresponde a uma situação que poderíamos chamar de 

“sobremodernidade” para dar conta da sua modalidade essencial: o excesso” (Auge, 1995: 36).  

 

Por outro lado teremos o excesso de espaço, que Augé afirma como “paradoxalmente 

correlativo” do “apertar do planeta”: entrando na era das mudanças de escalas, “o mundo abre-

se-nos”, quer no que se refere à conquista espacial, quer também sobre a Terra, com meios de 

transporte e de comunicação mais eficazes, mais velozes, permitindo encurtar tempo e espaço. 

Esta concepção de espaço arrasta consigo, como alerta ainda Marc Augé  



Museus: objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 175 

 

“concentrações urbanas, translados de populações e multiplicação do que chamaríamos de “não 

lugares”, por oposição ao conceito sociológico de lugar(...). Os não lugares são tanto as 

instalações necessárias para a circulação acelerada de pessoas e bens (...) como os próprios 

meios de transporte, ou os grandes centros comerciais, ou também os campos de trânsito 

prolongado onde se relacionam os refugiados do planeta” (Augé, 1995: 40).  

 

O não lugar a que Augé se refere será, pois, o espaço anónimo onde o indivíduo experimenta 

novas provas de solidão. Onde será sempre obrigado a revelar a sua identidade e a provar a 

sua inocência, apesar de o atravessar anónimo. Onde se vive no presente, sem “fazer 

História”, razão pela qual teremos que “aprender de novo a pensar o espaço” (idem: 42). 

Assume aqui particular importância a noção de “país retórico” que Augé retoma de Vincent 

Descombres:  

 

“O personagem está em sua casa quando está condizente com a retórica da gente com quem 

partilha a sua vida (...). Uma alteração da comunicação retórica manifesta o passo de uma 

fronteira” (cit. in Augé, 1995: 111). 

 

Uma terceira transformação do mundo contemporâneo definida por Marc Augé será 

precisamente o self, baseado na “individualização das referências” ou “carácter singular da 

produção de sentido” (já que o actual mundo mediático vai enfraquecendo as referências 

colectivas): “Nas sociedades ocidentais, pelo menos, o indivíduo crê-se um mundo” (Auge, 

1995: 42). Esta questão articula-se necessariamente com as duas anteriores: o excesso de 

tempo e de espaço, de que nos fala o autor.  

 

O não lugar de Augé, produto da sobremodernidade, opõe-se ao lugar antropológico, que o 

autor define como lugares “identificatórios”, “relacionais” e “históricos”, “(...) ao mesmo tempo 

princípio de sentido para aqueles que o habitam e princípio de intelegibilidade para aquele que 

o observa” (Augé, 1995: 58)60. O próprio poder identifica-se com o lugar em que se exerce; o 

corpo é concebido como uma porção de espaço.  

 

Num posicionamento crítico, Filomena Silvano (1997: 149) recorda que o lugar antropológico 

como Augé o define é assumido numa perspectiva que privilegia o estudo das relações 

estabelecidas no interior das fronteiras de espaços delimitados, subvalorizando as relações 

com o exterior, razão pela qual defende a necessidade de enveredar por novas abordagens, já 

que hoje qualquer lugar se encontra em relação directa ou mediatizada com o exterior. Será 

necessário também estudar os mecanismos de relação entre lugares e não-lugares para 

compreender o espaço contemporâneo (Silvano, 2001). 

                                                 
60 Os museus, terreno em que alicerçamos o nosso trabalho, baseiam-se, precisamente, nestas premissas, procurando 
assumir-se como lugares “identificatórios”, “relacionais” e “históricos”. Serão, pois, nas palavras de Marc Augé, lugares 
por excelência. 
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Será importante analisar também aquilo a que Giddens chama as complexas relações entre as 

circunstâncias de co-presença (os “envolvimentos locais”) e as ligações de presença e de 

ausência (“interacção à distância”). Este quadro reforça o carácter globalizante da 

modernidade, em que “a transformação local faz parte da globalização tanto como a extensão 

lateral de ligações sociais através do tempo e do espaço.” (Giddens, 2000: 45). E esta é uma 

questão tanto mais importante quanto, com o recurso às novas tecnologias da comunicação, o 

eu e o outro, as fronteiras, tempo e espaço, são cada vez mais conceitos em acelerada 

mudança. Tome-se o exemplo das denominadas “comunidades virtuais”, constituídas por 

relações sociais formadas no ciberespaço, delineadas por interesses dos diversos indivíduos 

que se reúnem por um vector comum e não por mera agregação geográfica61. Aqui a 

aproximação entre as pessoas dá-se não pela proximidade física mas pela troca de 

informações, esvaziando o espaço do seu significado e afastando-se, deste modo, das 

comunidades “reais”: "(...) não há territorialidade e nem contacto físico entre as pessoas. O que 

une as pessoas em torno de algo virtual é simplesmente um interesse comum em determinado 

tema”62. Ainda a este propósito, os mesmos autores afirmam:   

 

 “Essa nova forma de contacto social possui alguns aspectos interessantes: o primeiro deles é que 

um indivíduo pode se aproximar de uma comunidade virtual tendo um tema predeterminado, ou 

seja, ele pode “filtrar” melhor a comunidade que lhe interessa. Através da tecnologia, tudo isso é 

facilitado, pois há à disposição do usuário quase que um “catálogo social”, onde se pode escolher 

com quem se relacionar. No mundo real, apesar de haver sociedades segmentadas por um tema 

de interesse, essa situação não é tão delimitada. Temos também que voltar à questão do espaço. 

Já que a tecnologia, para esse caso, eliminou o espaço, pessoas que antes não poderiam se 

comunicar, hoje podem. Assim, podem encontrar mais pessoas com interesses comuns e 

promover seu encontro através de instrumentos tecnológicos. Isso antes não era possível”.  

 

As novas tecnologias permitem, pois, redimensionar o espaço, o tempo e a comunicação com 

o outro, libertando-se da fisicalidade e criando novas formas de socialização. Permitem-nos 

olhar o mundo à escala global. Como diz Lemos:  

 

“O interesse está no facto de que todas as formas de sociabilidade contemporâneas encontram na 

tecnologia um potencializador, um catalisador, um instrumento de conexão. (...) O ciberespaço não 

é uma entidade puramente cibernética (no sentido etimológico de ‘controle’ ou ‘pilotagem’), mas 

uma entidade abstracta, efervescente e caótica”.63  

                                                 
61 Será curioso notar o crescente interesse da dimensão virtual que os museus vão procurando assumir, criando 
espaços on-line tão completos e complexos que quase parecem querer substituir-se à própria visita física ao museu 
(ver a título de exemplo o Museu Virtual da Imprensa). Exemplo sugestivo será ainda o da existência de museus em 
suporte meramente virtual, como o Museu da Pessoa, projecto brasileiro mas enraizado também em Portugal, que 
disponibiliza no seu site histórias de vida com base em entrevistas semi-directivas realizadas aos habitualmente 
protagonistas anónimos da História. 
62 Fernback & Thompson (1995: 8) in WWW: <URL: http://wwwedit.inf.ufsc.br:1998/Lages/alunos/cscl_cscw.html> 
[Consult.  Jul. 2001]. 
63 Lemos (1996: 21) in WWW: <URL: http://wwwedit.inf.ufsc.br:1998/Lages/alunos/cscl_cscw.html> [Consult.  Jul. 
2001].  
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Toda a faca tem dois gumes... 

 

João Teixeira Lopes alerta-nos para o que designa como “os falsos paradoxos da 

globalização”:  

 

“Quando se aborda a questão dos processos de globalização das culturas e da mais que discutível 

sincronização cultural, enquanto esbatimento mais ou menos progressivo das culturas, identidades 

e particularismos nacionais e/ou locais, pensa-se habitualmente, na expansão sem precedentes do 

sistema capitalista à escala mundial, enquanto economia-mundo, e na sua voracidade imperialista, 

ancorada na já clássica divisão entre o centro e a periferia.” (Teixeira Lopes, 1994: 220). 

 

Rejeitando esta dicotomia centro/periferia bem como o modelo de que “o centro 

essencialmente fala, e a periferia essencialmente escuta, sem responder” (cit. in Teixeira 

Lopes, 1994:221), o autor salienta a importância de uma maior “problematização das relações 

entre configurações espácio-temporais e estruturas sócio-culturais”. Deste modo, afasta-se, 

igualmente, do conceito de espaço vazio e que designa de “fantasmagórico” concebido por 

Giddens, propondo um novo modelo, sugerindo que se encare a questão da globalização numa 

perspectiva dialéctica, tendo na “fragmentação territorializante” a sua antítese (idem: 224). O 

autor propõe um modelo teórico em que a dicotomia entre o global e o local seria substituída 

por uma “rede generalizada de interrelações entre várias instâncias territoriais culturalmente 

diferenciadas.” (idem), enfatizando o papel do carácter relacional da produção social das 

identidades:  

 

“Não há identidades puras e sem alteridades. Um mundo de onde o outro tivesse desaparecido, 

para além da metáfora terminal que fornece, não seria um espaço social. Seria uma outra coisa 

qualquer, um não-objecto, cientificamente inintelegível perante os quadros teóricos disponíveis da 

análise social actual. Em última análise seria a própria negação da possibilidade de uma ciência do 

social.” (idem: 225).  

 

A dicotomia centro/periferia é, efectivamente, da maior importância para a investigação que 

desenvolvemos. A definição, aos mais variados níveis de análise, de um espaço central onde 

tudo tem lugar e de um espaço de periferia, afastado deste onde, por oposição, tudo estará 

ausente, criará mecanismos de inclusão (os que circulam no centro) e de exclusão (os que dele 

se afastam, assumindo posições periféricas), constitui um ponto de partida para o estudo do 

que sugestivamente denominamos, no que respeita ao panorama cultural (no caso concreto 

museológico) de públicos periféricos.  

 

Vários teóricos têm debatido a questão da divisão do mundo entre centro e periferia, 

assumindo-a como fundamental no estudo do contexto sócio-económico e político da 
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actualidade, ou defendendo a rejeição simplista desta dicotomia, preferindo um quadro de 

múltiplas interrelações.  

 

Remetendo-nos para o mundo dos centros de arte que estudou, Alexandre Melo (1994) 

defende que não se pode aplicar as noções de centro e periferia de um modo dogmático. 

Assim, para o autor “a globalização não é um processo de supressão das diferenças mas sim 

de reprodução, reestruturação e sobredeterminação dessas mesmas diferenças” (idem:138). 

No mundo da história da arte será necessário considerar os factores extra-artísticos na 

identificação dos actuais centros de poder, anunciando-se para o século XXI precisamente a 

hipótese de deixar de haver lugar para esses tradicionais centros. A periferia poderá mesmo 

afirmar-se contra o centro, afirmar a “incompatibilidade radical” da sua diferença e apresentar-

se como alternativa (Melo, 1994; Santos, 1994). Sintomática neste contexto será a resposta do 

estilista Jean Paule Gaultier quando questionado sobre se se considera um marginal: “Sim, 

talvez tenha esse pequeno poder!” (em entrevista apresentada no Canal História em 15 de 

Fevereiro de 2002). 

 

Giacomo Marramao fala mesmo de uma “marginalização do centro”, citando a interpretação de 

Eisenstadt para os fundamentalismos contemporâneos que “não se originam nas classes 

pobres e exploradas, mas nos extractos da população que se sentem marginalizados do 

“centro” da sociedade” (Marramao, 1996: 95).  

 

Recorda-nos ainda Teixeira Lopes que “a periferia tem também a sua voz e a sua história. E 

essa voz e essa história não passam apenas por relações de dependência/subordinação (...). 

Pense-se ainda na sua persistente resistência e no permanente fascínio que o diferente, o 

distante e o exótico sempre ofereceram.” (Teixeira Lopes, 1994: 225). Hoje é mesmo frequente 

assistir a uma deslocação dos acontecimentos sociais para o palco da designada periferia, 

conferindo-lhe, a este nível, uma nova centralidade (casamentos em locais exóticos, sendo 

estes também os destinos preferenciais de férias e lazer, ou o palco de concursos televisivos, 

por exemplo). Como afirma Pierre Bourdieu (1982: 14):  

 

“Com efeito, e a história mostra-o, é quase sempre sob a chefia dos pretendentes ao monopólio do 

poder de julgar e de classificar – muitas vezes também eles mal classificados, pelo menos sob 

certos aspectos, na classificação dominante – que os dominados podem subtrair-se ao domínio da 

classificação legítima e transformar a sua visão do mundo desvinculando-se destes limites 

incorporados, que constituem as categorias sociais de percepção do mundo social”. 

 

Para Salvador Giner a questão não se coloca já na antiga forma cujo teor predominante era de 

ter um centro e uma periferia:  

 

“A centralidade do poder, do modo de produção, da classe única dominante, com os seus espaços 

subordinados concomitantes, as suas dependências económicas, as suas classes subjugadas, foi 
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substituída por uma nova rede de interrelações. Estas não eliminaram nem a subordinação, nem a 

dependência, nem a subjugação. Reestruturaram-na.” (Giner, 1996: 76).  

 

Para este autor a mundialização que a modernidade a si associa, explica, em larga medida, 

que o interesse comum seja inerentemente universal, e não meramente comunitário. Só deste 

modo se justifica que  

 

“a tarefa que todos partilhamos e que consiste em melhorar o mundo em que moramos não pode 

ser outra, em condições de modernidade, senão a de cultivar o horto comum e convertê-lo em 

carinhoso objecto do nosso desejo. A mudança dos nossos tempos fez hoje do horto de cada um 

prédio de todos.” (idem: 79). 

 

Recorreremos uma vez mais a Marc Augé para quem as noções de itinerário, de intersecção, 

de centro e de monumento não servem apenas a descrição dos “lugares antropológicos 

tradicionais” (Augé, 1995: 69):  

 

“(...) a metáfora geográfica dá conta da nossa vida política com tanta ou mais facilidade quanto 

esta se considera centralizada e, apesar da distinção dos poderes e das funções, aspira sempre a 

definir ou a reconhecer um centro do centro, de onde tudo partiria e onde tudo voltaria.” (idem: 76).  

 

No entanto, o autor salienta novas centralidades, como o facto de cada vez se habitar menos o 

centro das cidades, enquanto é aí que cada vez mais se trabalha. “As nossas cidades 

transformaram-se em museus” (Augé, 1995: 78), afirma, afastando-nos delas por uma série de 

desvios que são simultaneamente acessos e apelos à sua visita. Na periferia, envolvendo as 

cidades, multiplicam-se os complexos habitacionais onde vivem milhares de pessoas que 

gravitam (geralmente por motivos profissionais) em volta dos grandes centros.  

 

Expondo a sua teoria relativa à noção de “contrato social”, Boaventura Sousa Santos, na sua 

obra “Reinventar a Democracia” (1998), aborda a questão baseando-se na definição de 

espaços centrais e espaços periféricos e semiperiféricos no sistema mundial moderno. O 

contrato social, que define como “a metáfora fundadora da racionalidade social e política da 

modernidade ocidental”, assenta em critérios de inclusão, que são simultaneamente critérios de 

exclusão já que “a inclusão tem sempre por limite aquilo que exclui” (Santos, 1998: 7 e 13). 

Estes critérios são, para o autor, “o fundamento da legitimidade da contratualização das 

interacções económicas, políticas, sociais e culturais” (idem: 7), separando de forma radical 

incluídos e excluídos, criando desigualdades no sistema mundial moderno que se exprimem na 

definição de países centrais periféricos e semiperiféricos. É precisamente neste factor que, 

para o autor, residirá a crise da contratualização moderna, predominando estruturalmente os 

processos de exclusão sobre os processos de inclusão (idem: 23). Sousa Santos defende 

então a necessidade da construção de um novo contrato social, mais inclusivo (abrangendo o 

homem, os grupos sociais e também a natureza), mais conflitual (em que a sua inclusão se 



Museus: objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 180 

deverá verificar tanto por critérios de igualdade como por critérios de diferença), reconstruindo 

os espaços-tempos (incluindo os espaços-tempos local, regional e global), não assente em 

distinções rígidas entre Estado e sociedade civil: 

 

“A concertação social tem de ser um palco de discussão e de luta pela qualidade e pela dignidade 

da vida” (idem: 57).  

 

Neste contexto Portugal é, para o autor, um exemplo de um espaço de “fronteira” ao nível 

cultural porque  

 

“esteve sempre do lado do outro; nunca esteve do lado europeu completamente, nem nunca 

esteve do lado não-europeu selvagem completamente. E é exactamente essa experiência do outro 

que dá até uma grande tolerância à cultura portuguesa” (Santos, 1993: 30). 

 

Este conceito de centro e de periferia está bem patente na referência de Michel Foucault ao 

Panóptico de Bentham, figura arquitectónica associada tanto a uma prisão como a uma fábrica, 

em que na periferia se encontra uma construção em anel, dividida em celas, com uma torre de 

controle ao centro, nada se vendo daquelas e com plena visibilidade nesta, onde  

 

“a multidão, massa compacta, local de múltiplas trocas, individualidades que se fundem, efeito 

colectivo, é abolida em proveito de uma colecção de individualidades separadas” (Foucault, 1997: 

166).  

 

Trata-se, segundo o autor, de um espaço de controlo e vigilância constante onde, como de um 

modo geral em “todas as instâncias de controle individual” se funciona de um duplo modo:  

 

“o da divisão binária e da marcação (...); e o da determinação coercitiva, da repartição diferencial 

(...). Todos os mecanismos de poder que, ainda em nossos dias, são dispostos em torno do 

anormal, para marcá-lo como para modificá-lo, compõem essas duas formas de que 

longinquamente derivam” (idem: 165).  

 

O Panóptico assim descrito não poderá aplicar-se de igual modo, metaforicamente, à dicotomia 

centro/periferia que aqui temos estado a analisar, ou ainda às questões da inclusão/exclusão? 

Segundo David Sibley “ele “coloniza” a vida social e ergue fronteiras entre o normal e o desvio, 

a todos os níveis” (Sibley, 1995: 83). 

 

Estas questões do espaço e do tempo são fundamentais na construção sócio-cultural, não se 

podendo alhear a análise das primeiras da respectiva análise da segunda, conforme nos 

recorda Teixeira Lopes: 
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 “(...) se não podemos esquecer a importância das configurações espácio-temporais na 

constituição dos processos sócio-culturais, não nos parece correcto analisar o espaço-tempo 

independentemente da dinâmica dos objectos e das relações que integram, dinâmica essa que 

apenas pode ser detectada através da investigação empírica sobre processos sociais localizados. 

É essa, afinal, “a diferença que o espaço faz” (Teixeira Lopes, 1994: 227).  

 

O espaço social, palco de complexas e dinâmicas interacções da vida quotidiana, onde os 

agentes sociais enfrentam crescentemente situações novas, como salienta ainda Teixeira 

Lopes, afirma-se simultaneamente pelo seu “multiculturalismo” e pela sua “multivocalidade”, 

que por sua vez se associa à “multilocalidade” enquanto “construções sociais que se reflectem 

nas práticas e nos discursos sobre as práticas” (Teixeira Lopes, 1994: 228): o espaço define-se 

como “polifónico”, exprimindo-se através de “múltiplas vozes ou silêncios, também eles 

expressivos”. 

 

As questões do espaço, das relações espacio-temporais, da definição de centro e periferia, 

assumem-se como fundamentais para o moldar do tecido social e, consequentemente, como 

alicerce para a nossa investigação. A comunicação, essa relação entre o eu e o outro, aí 

assenta. Consequentemente, as acções de recepção, nomeadamente a recepção cultural que 

focamos neste trabalho, terá igualmente por base o espaço e o tempo. Aí se aloja, também, a 

base das relações de inclusão e de exclusão. A definição, que propomos, de públicos 

periféricos, no sentido do seu afastamento ou inserção no domínio dos não-públicos, para aí 

nos remete. 

 

Regressando a Michel Foucault, citaríamos a forma sugestiva como termina o seu livro “Vigiar 

e Punir” (1997: 254):  

 

“Nessa humanidade central e centralizada, efeito e instrumento de complexas relações de poder, 

corpo e forças submetidos por múltiplos dispositivos de “encarceramento”, objectos para discursos 

que são eles mesmos elementos dessa estratégia, temos que ouvir o ronco surdo da batalha”.  

 

Ou, tal como uma metáfora peruana lembra, estarmos atentos a quando el condor pasa já que 

geralmente não nos apercebemos da sua passagem não obstante a sua grandeza, imponência 

e importância. 
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1.2. As fronteiras 

 

Que o espaço e as relações sociais que nele ocorrem (particularmente acentuadas nas 

sociedades contemporâneas), a comunicação entre o eu e o outro aí situada, com as 

consequentes fronteiras nele criadas, está, assim, em larga medida, na base do fenómeno de 

exclusão, já o vimos. Um espaço simbólico, esvaziado pelo lugar (Giddens, 2000), um espaço 

que alberga, opondo-se e interceptando-se, lugares e não lugares (Auge, 1995), palco de 

relações de poder, onde se desenvolvem e articulam a vigilância e a disciplina que, num 

processo de “antinomadismo” (Foucault, 1997: 180), pretendem, em última instância, fixar as 

“multiplicidades humanas” (idem: 179). O espaço arrasta consigo a noção de fronteira, que 

surge essencialmente como um espaço intermédio (Appadurai, cit in Silvano, 2001; Sibley, 

1995), “derrapante, poroso”, como uma figura espacial dominante, associada ao conceito de 

“ethnoscapes” de Appadurai, assumido como uma paisagem de pessoas que constroem os 

mundos mutáveis em que vivem: 

 

“Com grupos migrantes, reagrupados em novas localidades a reconstruir as suas histórias e a 

reconfigurar os seus projectos étnicos, o ethno em etnografia toma forma num deslize, numa 

qualidade não localizada.” (cit in Silvano, 2001: 89). 

 

O espaço, é pois, simultaneamente factor de inclusão e de exclusão já que, como referimos 

anteriormente, “a inclusão tem sempre por limite aquilo que exclui” (Santos, 1998: 13).  

 

Na senda das questões da exclusão, Catherine Backès-Clément remete-nos para um excerto 

de Lévi-Strauss que nos pareceu bastante sugestivo para iniciar o tratamento deste tema:  

 

“As modalidades da exclusão diferem segundo as civilizações. Lévi-Strauss opõe as sociedades 

antropoémicas, do verbo grego que significa vomitar (émein), às sociedades antropológicas, do 

verbo grego que significa engolir, digerir (phagein). As primeiras excluem os seus “desvios”, loucos, 

feiticeiros, pocessos, “vomitando-os” para as instituições repressivas: hospitais, asilos, prisões, 

fogueiras; as segundas “engolem-nos”, conferindo-lhes no próprio grupo uma função social: cura, 

espectáculo, criação artística, divertimento. A nossa, a civilização de que saiu a psicanálise e onde 

nasceu a antropologia, é antropoémica” (Backès-Clément, 1971: 237). 

 

Assim, teremos que nos situar no contexto de uma sociedade de características 

“antropoémicas” (inspirando-nos em Lévi-Strauss), onde o desvio é, de um modo geral, 

afastado e renegado numa perspectiva de cura ou de correcção. Para lá da fronteira 

poderemos apontar exemplos bem marcantes como o são as instituições de carácter totalitário, 

de que a rede carcerária ou o asilo serão, na nossa sociedade, exemplos por excelência.  
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Ultrapassada que está a utilização do método punitivo como espectáculo, simultaneamente 

“pedagógico” e manifestação da autoridade do soberano, que caracterizou o mundo ocidental 

até finais do século XVIII, a punição vai paulatinamente tornar-se a parte mais velada do 

processo penal, tendo hoje, à luz da legislação vigente e através de um processo de lenta 

transformação (para o qual muito terá contribuído o desenvolvimento da psiquiatria e da 

antropologia criminal), uma missão/intenção essencialmente correctiva (Foucault, 1997):  

 

”O castigo passou de uma arte das sensações insuportáveis a uma economia dos direitos 

suspensos. (...) são as sombras que se escondem por trás dos elementos da causa que são, na 

realidade, julgadas e punidas” (idem: 14 e 19). 

 

Neste processo, ainda segundo Foucault, o corpo não é deixado de fora já que estará 

mergulhado num campo político em que as relações de poder actuam sobre ele enquanto força 

de produção. Esse corpo que era anteriormente o alvo único da punição, num misto de 

vingança, onde se realçava e se reforçava o poder soberano - como afirma o autor “o direito de 

punir deslocou-se da vingança do soberano à defesa da sociedade”. Estamos, pois, num outro 

patamar, em que  

 

“um poder se exerce mais do que se possui, que não é o “privilégio” adquirido ou 

conservado da classe dominante, mas o efeito de conjunto de suas posições estratégicas – 

efeito manifestado e às vezes reconduzido pela posição dos que são dominados” (idem: 26).  

 

Para Foucault é essencial definir a relação entre poder e saber, sendo que será o primeiro que 

produz o segundo, considerando não haver relação de poder que não se associe a um campo 

de saber, nem saber que não pressuponha ou constitua relações de poder:  

 

“Resumindo, não é a actividade do sujeito de conhecimento que produziria um saber, útil ou arredio 

ao poder, mas o poder-saber, os processos e as lutas que o atravessam e que o constituem, que 

determinam as formas e os campos possíveis de conhecimento” (idem: 27).  

 

Este poder de que nos fala Foucault é um poder disciplinar, que em vez de retirar e se 

apropriar tem como função “adestrar”, ou sem dúvida, “adestrar para retirar e se apropriar 

ainda mais e melhor” (Foucault, 1997: 143), procurando deste modo fabricar indivíduos úteis. A 

disciplina é um tipo de poder e simultaneamente uma modalidade para o exercer. O seu 

sucesso, ainda segundo o autor, assentará em mecanismos simples como o são a vigilância 

(“o olhar hierárquico”), a “sanção normalizadora” e a combinação no “exame” - “que liga um 

certo tipo de formação de saber a uma certa forma de exercício do poder” (idem: 156).  Neste 

contexto a prisão surgirá como um “acesso à humanidade”, revestida de um carácter correctivo, 

de transformação dos indivíduos:  
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“Retirando tempo do condenado, a prisão parece traduzir concretamente a ideia de que a infracção 

lesou, mais além da vítima, a sociedade inteira” (idem: 196). 

 

Os exemplos actuais divulgados amiúde pela comunicação social seriam suficientes para 

questionar se a prisão actua efectivamente no sentido de uma transformação benéfica dos 

indivíduos ou apenas na “exclusão” social dos comportamentos sociais “desviantes”. A 

linguagem da lei não é de facto universal, apesar de pretender sê-lo: “a lei é feita para alguns e 

aplica-se a outros” (Foucault, 1997: 229). E, apesar do efeito normalizador que a rede 

carcerária assumiu na sociedade moderna, o “desafio político global” da sua manutenção ou da 

busca de alternativas mantém-se. 

 

Os fenómenos de exclusão não são, contudo, apanágio apenas do sistema penal da sociedade 

ocidental actual nem são, tão pouco, exercidos apenas no seio dessas instituições designadas 

como totalitárias. Outros exemplos poderão ser referidos, hoje como antes, a este propósito. 

Exemplo paradigmático no passado será o da lepra, suscitando mecanismos de exílio das suas 

vítimas no “sonho político“ de uma “comunidade pura” como nos lembra Foucault (enquanto o 

surgimento de pestes, por exemplo, gerava apenas esquemas disciplinares). Ou, na 

actualidade, os mecanismos estigmatizantes e exclusivos em volta da infecção por HIV. 

 

Estes mecanismos de enclausuramento, que José Saramago caracterizou com mestria na sua 

obra “Ensaio sobre a Cegueira”, remetem-nos ainda para os asilos ou hospitais psiquiátricos, 

descritos por Goffman, onde se permite a substituição da “alienação mental” pela “alienação 

social” (Castel, 1984, remetendo-nos para a obra de Goffman “Asiles”,). A definição de 

alienação mental, de desvio, terá que ser lida à luz da definição de vida normal. Analisada 

como “instituição totalitária”, repressiva, o asilo/hospital psiquiátrico é o exemplo de um mundo 

isolado do universo exterior comparável a muitas outras instituições. Nas palavras de Castel:  

 

”o isolamento em relação ao mundo exterior num espaço fechado, a promiscuidade entre reclusos, 

o tomar a cargo do conjunto das necessidades dos indivíduos pelo estabelecimento, a observância 

obrigatória de um regulamento que se imiscua na intimidade do sujeito e programa todos os 

detalhes da sua existência quotidiana, a irreversibilidade dos papeis de membro do pessoal e de 

“hóspede”, a referência constante a uma ideologia consagrada como único critério de apreciação 

de todos os aspectos de conduta, etc. todas estas características se aplicam tão bem ao hospital 

psiquiátrico quanto à prisão, ao convento, ao acantonamento militar ou ao campo de concentração” 

(Castel, 1984: 11).  

 

O hospital psiquiátrico, tal como a prisão que referimos anteriormente, representa um duplo 

corte (Castel, 1984). Em primeiro lugar com o mundo exterior, constituindo um microcosmos 

social onde se leva uma existência vazia (numa espécie de tempo imóvel) enquadrada pela 

“ruptura com o antes e o depois, da admissão e da saída” (idem: 14). Em segundo lugar, um 

corte entre o pessoal e os internados, que fornece o “princípio dinâmico da vida social na 
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instituição” (idem: 14), em que o saber, o poder e a liberdade se encontram monopolizados de 

um só lado. O doente deverá reconhecer como correcta a interpretação que o médico lhe 

apresenta do seu estado de saúde, abstendo-se de tentar compreender-se a partir do seu 

próprio sistema de referência (idem: 20).  

 

À luz da sociologia, no entanto, se considerada a totalidade das razões de agir, refere-nos 

ainda Castel (1984: 21): 

 

“o doente é sempre menos tolo do que parece no sistema de razões médicas, como o 

ignorante é sempre menos estúpido do que parece ao homem cultivado, se interpretarmos a 

sua conduta a partir da sua própria cultura”.  

 

Trata-se, pois, de uma incompatibilidade entre a legitimidade imposta por uma organização 

social e aqueles que com ela não se identificam e cujos valores dela se afastam radicalmente. 

Uma organização social que, efectivamente, “não foi feita para eles”, uma “certa vingança da 

humanidade maltratada que se defende pela recusa contra a unilateralidade das ideologias 

dominantes” (idem: 21). Tratar-se-á, afinal, da dificuldade de aceitação da alteridade, da recusa 

face a sistemas de referência diferentes, do afastamento de todo o desvio, na perspectiva de 

cura numa sociedade essencialmente “antropoémica” como a define Lévi-Strauss. 

 

Para alguns autores, também o espaço museológico, sob determinados pontos de vista, 

poderá ser visto à luz dessa sociedade disciplinar caracterizada por Foucault e Castel. Douglas 

Crimp aponta o facto de o museu se assumir – à semelhança da prisão ou do asilo - como um 

espaço de exclusão (Crimp, 1995). Constituído como símbolo de poder e de domínio (do rei, da 

aristocracia…), o museu surge como um espaço público visando a educação dos cidadãos 

através de padrões imbuídos ainda dos símbolos do poder dominante (a burguesia). Moldado 

na contradição de “templo das artes das elites” e de “instrumento utilitário para a educação 

democrática”, o museu é igualmente moldado como um instrumento dessa sociedade 

disciplinar, um local onde “os corpos, sob vigilância – se tornam dóceis” (Hooper-Greenhill, 

1989: 63). É portanto, neste contexto, um espaço de vigilância, monitorizando, das mais 

diversas formas, o comportamento do público. Contudo, como nos recorda Bennett (1995), os 

museus não pretendem castigar sequestrando da vida pública as populações, antes misturar 

públicos habitualmente separados perante contextos novos e abertos, onde os objectos se 

destinam à apresentação pública, facto bem notório até ao nível das diferenças entre a própria 

arquitectura das prisões e a dos espaços museológicos.  

 

Toda a instituição é por vocação totalitária e, longe de representar uma “figura monstruosa da 

inumanidade”, é apenas o cumprimento unilateral de uma qualquer função social, recorda-nos 

Castel (1984). Trata-se, pois, de um modelo reduzido da sociedade global em que, como 

referimos anteriormente, a identidade individual e social são indissociáveis, daí resultando o 
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estabelecimento de fronteiras à liberdade pessoal impostas por diferentes instituições64. O eu 

começa a existir para si próprio na medida em que acede a uma gama cada vez mais alargada 

de papéis resultante da sua participação numa vida social diversificada (idem).  

 

Voltamos, assim, ao nosso ponto de partida – o eu, a identidade individual e a forma como se 

relaciona com o outro, que identifica ou caracteriza como estranho, de que se aproxima ou 

distancia, que percepciona como igual ou como diferente, criando fronteiras sociais e espaciais 

e gerando mecanismos de inclusão ou de exclusão. Mas também esse eu e o modo como se 

posiciona relativamente a uma organização social de que sente fazer parte ou que sente não 

ter sido feita para ele, produzindo mecanismos de pertença ou, no lado oposto, de auto-

exclusão.   

 

 

 

1.3. A exclusão e a auto-exclusão: as duas faces da mesma moeda 

 

No seu livro “Geografias da Exclusão” David Sibley sublinha que “na sociedade desenvolvida 

do racismo, sexismo e da marginalização dos grupos minoritários, a exclusão tornou-se o factor 

dominante na criação de fronteiras sociais e espaciais” (Sibley, 1995). A reorganização do 

espaço nas sociedades em permanente mudança e consequentemente mais confrontadas com 

a questão da heterogeneidade pode conduzir, ela própria, ao surgimento de zonas de exclusão 

(Silvano, 1997). A inclusão ou exclusão surge, pois, como consequência da interacção social.  

 

Sibley defende que a chave para a compreensão dos fenómenos de exclusão se relaciona com 

a abjecção, uma procura da “manutenção da pureza do self”, uma “batalha contra os resíduos” 

(1995: 8), entre o limpo e o sujo, a ordem e a desordem, nós e os outros. Para o autor esta 

preocupação é encorajada pelo mundo ocidental e reforçada pela sociedade de consumo (dele 

dependerá o sucesso do capitalismo, afirma Sibley), já que desenvolve no indivíduo 

sentimentos de ansiedade pela impossibilidade de alguma vez conseguir efectivamente aceder 

a tais separações. É ainda o mesmo autor que, na senda de Fred Hirsch, levanta a questão da 

relação da “purificação espacial” com a sociedade de consumo: “A vida dentro do lar entra na 

esfera privada através de imagens estereotipadas, veiculadas por vídeos, anúncios televisivos 

e outras mensagens similares dos media” (idem: 78), onde a limpeza, a pureza, a brancura e a 

ordem espacial estão sempre presentes.  

 

                                                 
64 A instituição museológica é, também ela, a representação de um modelo de identidade individual e social, embora as 
novas correntes da museologia procurem paulatinamente alargar tal modelo, numa maior abertura à alteridade e no 
respeito pelas liberdades individuais, numa postura essencialmente inclusiva. Longe de uma cultura erudita que o 
caracterizou no passado afirmando-o também como instituição “totalitária” como vimos, o Museu procura afastar-se 
hoje desse modelo de organização social que não seria feita para todos, reforçando a tecla da acessibilidade, tema que 
constitui uma das linhas de força do trabalho de investigação que nos encontramos a desenvolver. 
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Esta separação entre o puro e o impuro terá a ver essencialmente com a classificação que 

cada elemento obtém em relação à classe a que pertence, isto é, as espécies impuras serão as 

que se apresentam como membros imperfeitos da sua classe (Douglas, cit. in Sibley, 1995: 

37). Esta dicotomia do puro e do impuro - que, elevada a extremos, tem revelado ao longo de 

toda a História facetas bem cruéis -, possui uma origem ancestral e foi claramente assumida 

por muitas sociedades e religiões. Veja-se, por exemplo, as referências bíblicas onde este 

tema é abordado numerosas vezes, evoluindo a questão da impureza desde o simples facto da 

alimentação, ou das relações sexuais em determinadas circunstâncias (Leviticos: 11-12), 

passando pelos contactos com cadáveres (Números: 19-22), para culminar nas relações ou 

contactos com pagãos (Actos dos Apóstolos: 11,1-18). 

 

Não poderemos, no entanto, pensar estes fenómenos na simples perspectiva de uma 

dicotomia inclusão/exclusão. Deverão definir-se espaços de intercepção, de ambiguidade e 

descontinuidade em que esses dois pólos se cruzam, se interpenetram, espaços esses 

geralmente associados a momentos de ansiedade pela ausência da segurança e do conforto 

que a delimitação de fronteiras bem definidas confere (Sibley, 1995). Vários exemplos poderão 

ser dados neste contexto. Sibley remete-nos para o espaço doméstico, que, por oposição ao 

exterior, está ordenado de acordo com os valores dos seus ocupantes, mas onde existem 

também espaços de intercepção, como a entrada e o hall. Um outro exemplo elucidativo será o 

da adolescência, esse espaço ambíguo que cruza a infância com a idade adulta, em que já se 

é demasiado crescido para frequentar parques infantis, mas não se é suficientemente adulto 

para se beber álcool num bar. Motivos suficientes para, como afirma Bourdieu, se 

compreender: 

 

“(...) a violência desesperada desses adolescentes que procuram na acção reduzida à 

infracção um meio de aceder a uma forma reconhecida de existência social” (1982: 50).  

 

A criação de fronteiras e, consequentemente de espaços de intercepção posiciona-se em 

relação às questões de alta ou baixa densidade de interacção social (Sibley, 1995). Exemplo 

paradigmático será o caso dos ciganos (já anteriormente referidos), em cujas comunidades se 

destaca uma profunda partilha de conhecimento e de proximidade, tornando qualquer elemento 

estranho muito exposto no seu seio. Mas o mesmo acontece, nas sociedades desenvolvidas, 

nas classes trabalhadoras tradicionais ou nos bairros suburbanos. Será essencial, por isso, 

conhecer os diversos contextos (social, político, geográfico, religioso) em que cada um ou cada 

grupo se posiciona e se manifesta relativamente ao outro, para que se possa avaliar de forma 

adequada os conflitos baseados na diferença (idem: 36), questão tanto mais relevante se 

tivermos em conta esse fenómeno já anteriormente abordado da designada globalização da 

cultura e a quase penetração, nesse âmbito, das formas capitalistas de consumo. 
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Facilmente poderemos concluir que as fronteiras espaciais são em larga medida fronteiras 

morais, simbolizam uma ordem moral, já que a perspectiva de misturas entre grupos sociais e 

entre diversas actividades no espaço arrasta consigo o receio da contaminação e do desafio 

dos valores hegemónicos (Sibley, 1995). Este tema é particularmente relevante no contexto da 

actualidade nacional, com as recentes vagas de imigração (das ex-colónias, da China, dos 

países do leste europeu) num país tradicionalmente emigrante, reforçado pelo facto de – como 

referimos anteriormente – as identidades culturais se associarem precisamente à constituição 

dos territórios (retome-se a noção de ethnoscapes de Appadurai).  

 

Afirma, a este propósito, Ricardo Vieira que esta questão das diferenças, do eu e do outro, só é 

um problema social porque assim foi construído pela cultura dominante: “Mais que a 

diversidade, o verdadeiro problema científico coloca-se antes com a unidade, com a morte da 

diversidade” (Vieira 1999: 53). Também para Mike Davis “(...) quanto mais se procura a 

conformidade, mais se procura simultaneamente o desvio, pois sem desvio não haverá auto-

consciência da conformidade e vice-versa” (cit. in Sibley, 1995: 39). Em momentos de crise 

económica ou de levantamentos sociais a sociedade necessitará, pois, de redefinir as suas 

fronteiras, redefinir os contornos da normalidade e de eliminar a diferença:  

 

“A alteridade personificada no diabo do povo não é qualquer tipo de diferença mas o tipo de 

diferença que mantém uma longa associação com a opressão – racismos, homofobia, etc. O 

pânico moral será acompanhado pelas exigências de mais controlo das minorias ameaçadoras, 

para que o estado providencie defesas mais fortes para, digamos, os valores brancos e 

heterosexuais” (Sibley, 1995: 41).  

 

Retomemos os exemplos da História já anteriormente citados como os surtos de lepra ou de 

peste, ou o exemplo bem característico do pânico moral exacerbado causado pelo surgimento 

do HIV nos anos 80, apelando à família e “advogando a quarentena”, gerando movimentos de 

homofobia e de racismo, até se concluir que a sida não é uma “praga homosexual” ou uma 

“doença africana” (Sibley, 1995). Mais recentemente, a pneumonia atípica ou a gripe das aves, 

surgidas no Oriente, vieram novamente trazer a lume estas questões. A comunicação social 

em muito contribui, de resto, para que os pânicos se espalhem e amplifiquem: 

 

“os pânicos morais articulam crenças de pertença e não pertença, sobre a santidade do território e 

o medo da transgressão. Uma vez que os pânicos não podem durar sempre, contudo, será 

necessário inventar novos pânicos (...)” (idem: 43).  

 

Teremos que reconhecer, no entanto, que mesmo os detentores de menor poder terão poder 

suficiente para definir espaços de controlo no dia-a-dia, já que, como afirma ainda Sibley, é a 

distribuição de poder no sistema sócio-espacial que condiciona as actividades e cria as 

oportunidades (1995: 76). Para alguns a exclusão será, pois, parte do seu quotidiano, já que 

dominam pequenas parcelas de espaço, alheados e desconfiados relativamente aos espaços 
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hegemónicos. Será curioso notar, a título de exemplo, o facto de os líderes entre grupos 

“periféricos” acabarem por assumir, quando fora dos seus contextos e inseridos noutros, 

posições de dominados (emprego, entre outros) ou de agressividade (confrontos, 

nomeadamente com polícia enquanto símbolo do poder dominante). 

 

Afastando-se da afirmação de Michel Foucault da actual “dessacralização do espaço” nas 

sociedades ocidentais (consequência inevitável da modernização, do progresso do 

materialismo e da racionalidade), Sibley sublinha que o homem continua a sentir necessidade 

de práticas rituais para manter a santidade do espaço numa sociedade secular, enquanto 

expressão de relações de poder relacionadas com a dominação, cujos guardiões serão agora 

os seguranças, pais ou juízes (Sibley, 1995: 72). 

 

Na sua já clássica obra “O Sagrado e o Profano”, já Mircea Eliade levantara esta questão da 

dessacralização do espaço retomada por Foucault:  

 

“Segundo a fórmula de um célebre arquitecto contemporâneo, Le Corbusier, a casa é uma 

“máquina para habitar”. Alinha, portanto, entre as inúmeras máquinas fabricadas em série nas 

sociedades industriais” pelo que “este processo (a lenta dessacralização da morada humana) faz 

parte integrante da gigantesca transformação do mundo assumida pela dessacralização do 

Cosmos, efectuada pelo pensamento científico e sobretudo pelas descobertas sensacionais da 

física e da química” (Eliade, s/d: 63).  

 

Para este autor, na modernidade o homem põe em causa essas duas situações existenciais 

que assumiu ao longo da sua história – o sagrado e o profano. O sagrado, enquanto obstáculo 

por excelência diante da sua liberdade. Para Eliade, o homem faz-se a si próprio, 

dessacralizando-se e dessacralizando o mundo, assumindo-se a ele próprio como o sujeito da 

História: “(O homem) só será verdadeiramente livre no momento em que tiver matado o último 

Deus.” (idem: 210). 

 

O mundo contemporâneo, alicerçado em transformações e esvaziamentos acelerados do 

tempo e do espaço, impõe efectivamente novas reflexões. Afastados das visões mais 

messiânicas que atravessaram a História (cristianismo, marxismo, owenismo..), vemos 

substituir as velhas utopias pelas vivências quotidianas, numa recentragem sobre as questões 

do espaço (ressacralizando-o através de novas práticas rituais), em sucessões de espaços, 

quantas vezes incongruentes e justapostos. Esta noção de utopia de que deriva o 

messianismo, gerado no cruzamento das escolhas com os “escolhos” ou obstáculos de que 

nos fala Pais, (2001) é hoje substituída pela de heterotopia (Foucault, cit. in Silvano, 2001):  

 

“Foucault avança com a ideia de que vivemos num espaço que se organiza a partir de um conjunto 

de relações que definem colocações irredutíveis e absolutamente não sobreponíveis” (Silvano, 

2001: 72).  
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As heterotopias (opondo-se aos espaços essencialmente irreais que são as utopias), serão 

utopias realizadas, lugares reais fora de todos os lugares mas, no entanto, localizáveis, 

baseados em princípios de universalidade65, funcionando de diferentes formas, podendo 

justapor-se, associando-se frequentemente a cortes de tempo (heterocronias), com duplo 

sistema de abertura e fechamento, cuja função é a de criar um espaço de ilusão – um outro 

espaço “real, perfeito, meticuloso e arranjado” (Silvano, 2001). Neste contexto, ao lado do 

navio ou dos parques temáticos, o Museu (palco da nossa investigação), enquanto espaço sem 

tempo de acumulação de tempos (Foucault), será, ele próprio, uma heterotopia... 

 

O espaço é agora ressacralizado através de novas práticas rituais. Influenciada pelas velhas 

filosofias, religiões e práticas orientais, a sociedade europeia contemporânea procura, 

efectivamente, novas pautas de comportamento e de vida, alicerçadas em práticas de 

meditação e de organização dos espaços cada vez mais contrastantes com os ritmos 

acelerados do mundo industrializado. A crescente procura do yoga ou do tai chi (que vemos 

substituir paulatinamente às aceleradas práticas de aeróbica, jogging ou step inspiradas em 

padrões norte-americanos), as filosofias de feng shui norteando a organização dos espaços 

domésticos, os novos padrões orientalizantes de moda, o recurso às medicinas tradicionais 

como a acupunctura, o refúgio em novos sistemas alimentares de slow-food, tidos como 

“racionais”, opondo-se à fast-food dos anos 90, constituem exemplos paradigmáticos da busca 

de novas práticas rituais e dessa recentralização e ressacralização do espaço. As identidades 

individuais e sociais vão-se afastando, assim, dos seus contextos territoriais iniciais, alargadas 

hoje a uma escala planetária, reforçando o tema da aldeia global.  

 

Divididas entre as definições de identidade individual e social, entre identidade e alteridade, 

conformidade e desvio, entre a relação que cada um destes vectores mantém ou não com 

espaços de pertença, entre práticas rituais num território dessacralizado, as questões da 

exclusão, assentam, poderemos concluir, em diversos patamares que acabam por se cruzar 

em princípios comuns: a fronteira entre o eu e o outro. Nas palavras de Sibley: 

 

“o doente mental ou mentalmente incapaz, o criminoso e o racialmente diferente são todos eles, 

em graus variáveis o “outro” e para lá da sociedade normal, de acordo com as definições mais 

restritas de normalidade” (Sibley, 1995: 84).  

 

Afirma Pierre Bourdieu, considerando a indissociabilidade de indivíduo e sociedade (“o corpo 

está no mundo social mas o mundo social está no corpo” (1982: 36)), que a exclusão assumirá 

sempre o papel de um mecanismo punitivo. Para o autor, como referimos anteriormente, Deus 

esgota-se na própria sociedade, por isso “o julgamento dos outros é o juízo final; e a exclusão 

social é a forma concreta do inferno e da condenação” (idem: 50).  

                                                 
65 De facto, todas as sociedades as possuem, embora sob formas diferentes. 
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Para Foucault (1997) a maioria dominante, através dos mecanismos de vigilância e de 

disciplina que impõe e gere, está definitivamente implicada na perpetuação do sistema de 

controlo carcerário, afirmando o ser humano como criações, produtos de códigos e de 

disciplinas. Afastando-se desta visão que apelida de deprimente, Sibley (1995) defende que a 

exclusão não é necessariamente uma figura de controlo social, podendo associar-se às 

questões das tendências e das práticas exclusionárias, as oposições dentro/fora, puro/impuro 

ou outras formas mais difusas que não terão uma expressão geográfica directa a elas 

associadas. E voltamos às questões da dicotomia centro/periferia já tratadas anteriormente. 

 

O fenómeno da exclusão (cultural, socio-económica, religiosa e mesmo política) arrasta 

consigo o da auto-exclusão. A auto-exclusão assenta essencialmente num sentimento de não 

pertença e de consequente afastamento e distanciamento relativamente ao mundo dos outros 

e seus mecanismos de interacção. Exclusão e auto-exclusão constituem, pois, as duas faces 

da mesma moeda. 

 

Se, por um lado, temos franjas da população (quer à escala planetária quer dentro de um país 

ou mesmo região) que de algum modo são afastadas dos grupos maioritários e dos centros 

hegemónicos do poder, teremos, por outro lado, esses mesmos grupos alimentando situações 

de não pertença e criando, eles próprios, distanciamento em relação aos demais. Não 

poderemos, no entanto, deixar de ter em consideração que estes fenómenos de auto-exclusão 

representam, em muitos casos, mecanismos de defesa, sentimentos de rejeição e propostas 

alternativas. Alia-se ao sentimento de não pertença uma vontade efectiva de não pertencer. 

 

A título de exemplo citaremos os estudos das práticas iconoclastas no mundo da arte 

contemporânea, referidos, entre outros, por Dario Gamboni (1992) e Idalina Conde (1992), 

reveladores de como as pessoas podem sentir que determinada forma de ver e representar o 

mundo (de que as artes serão um exemplo emblemático) nada lhes diz, reagindo passivamente 

em fenómenos de auto-exclusão ou reagindo activamente em fenómenos de destruição como 

manifestação estética (que deveremos distinguir das destruições de motivação política).  

 

Será pertinente, parece-nos, retomar o conceito de campo cultural e de habitus cultural de 

Bourdieu tratados em capítulo anterior do nosso trabalho, como explicação possível para 

alguns destes mecanismos de auto-exclusão. Para o autor, é o campo (alicerçado, aos mais 

diversos níveis, na educação e na família) o factor determinante para a compreensão da 

existência ou ausência de práticas, nomeadamente culturais:  

 

“Sob pena de abandonar ao acaso ou ao mistério todo o universo real das práticas, é preciso com 

efeito procurar numa história estrutural dos espaços sociais (à semelhança da análise dos 

fenómenos históricos de longa duração de Fernand Braudel – nosso parêntesis) onde se 

engendram e se efectuam as disposições que fazem os “grandes homens”: campo do poder, 
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campo artístico, campo intelectual ou campo científico, o meio de preencher o abismo entre os 

lentos movimentos insensíveis da infraestrutura económica ou demográfica e a agitação de 

superfície que as crónicas do dia a dia da história política, literária ou artística registam” (Bourdieu, 

1982: 35).  

 

Para Bourdieu o princípio da acção histórica de cada um não é construído na exterioridade, 

antes reside “entre a história objectivada nas coisas, sob a forma de instituições, e a história 

incarnada nos corpos, sob a forma deste sistema de disposições duráveis que eu designo por 

habitus” (idem: 36). Os fenómenos de exclusão não se processam, pois, a diferentes níveis 

antes denotam uma cumulatividade entre a exclusão social e a exclusão cultural, económica, 

política.  

 

Afastando-se desta posição de Pierre Bourdieu, outros autores, como Diane Crane (1995) 

salientam que nas sociedades modernas haverá que ter em consideração a crescente 

incongruência entre os gostos e a esfera ocupacional/profissional. Para a autora, dentro das 

várias classes sociais existem importantes clivagens consoante o sexo, a etnia, a região e a 

religião, fenómenos que resultam do crescente multiculturalismo das sociedades ocidentais. 

Assiste-se, assim, a uma mudança de atenção da classe social para os estilos de vida como 

base da estratificação social.  

 

Neste contexto, Madureira Pinto defende a adopção de políticas de divulgação no campo 

histórico e patrimonial como uma espécie de terapia para um melhor desempenho cívico e uma 

mais efectiva aceitação da alteridade:  

 

“(...) uma das mais fortes justificações para que as actividades de arquivo e preservação de 

patrimónios culturais ocupem um lugar nas políticas deste âmbito reside, precisamente, na 

possibilidade que elas oferecem de registar e revelar publicamente a diversidade de expressões 

identitárias e de fazer reconhecer os méritos de abertura à alteridade e da contenção relativizadora 

nas dinâmicas sociais. Só por isso, aliás, é que a convivência última com as obras culturais pode 

surgir tão fortemente associada quer à vontade de emancipação universalista, quer ao exercício da 

tolerância cívica ”. (Pinto, 1994:194). 
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1. 4. O estigma 

 

Os mecanismos de exclusão e de auto-exclusão associam frequentemente a si um estigma, 

essa “situação do indivíduo que está inabilitado para a aceitação social plena” (Goffman, 1988: 

7). Estigma é, pois, um termo associado a uma situação de pendor negativo e depreciativo, 

interferindo com a identidade social de cada um, com o seu lugar na estrutura social, 

baseando-se essencialmente nos meios que cada sociedade adopta para categorizar o 

indivíduo.  

 

Para Goffman, o estigma passa pela distinção entre a identidade social virtual e a identidade 

social real, sendo a primeira baseada no carácter que imputamos ao outro e a segunda nos 

atributos que ele efectivamente prova possuir. O estigma será, assim “um tipo especial de 

relação entre atributo e estereótipo” (Goffman, 1988: 13). Ainda segundo o autor poderemos 

identificar três tipos diferentes de estigma, embora com as mesmas características 

sociológicas: as diversas deformidades físicas, as culpas de carácter individual (vícios, 

actuações, posturas sociais) e os estigmas tribais de raça, nação e religião. A questão do 

estigma arrasta consigo a discriminação social:  

 

“Construímos uma teoria do estigma, uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do 

perigo que ela representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada em outras 

diferenças, tais como as de classe social” (idem: 15).  

 

Assim, o encontro entre um indivíduo normal e um indivíduo estigmatizado coloca 

necessariamente em evidência, para ambos os lados, as causas e os efeitos do estigma. Para 

o indivíduo estigmatizado esses contactos provocam as mais das vezes um sentimento de 

estar em exibição, invadindo deste modo a sua privacidade, ao que reage vacilando entre o 

retraimento e a agressividade. Entre os seus pares o indivíduo estigmatizado assumirá, 

certamente, uma postura completamente diferente: resignado a viver “num mundo incompleto”, 

terá mesmo tendência a reunir-se a pequenos grupos sociais cujos membros derivam todos da 

mesma categoria, por vezes alvos de marginalização ou segregação social (vimos o caso dos 

asilos e hospitais psiquiátricos). O que um indivíduo é ou o que ele poderá ser é, deste modo, 

gerado pela natureza das suas filiações grupais, uma militância que arrasta consigo problemas 

específicos (idem). Encontraremos aqui, segundo Goffman, os símbolos de prestígio versus os 

símbolos de estigma:  

 

“seu desdém por uma sociedade que o rejeita só pode ser entendido em termos da concepção que 

aquela sociedade tem de orgulho, dignidade e independência. Em resumo, a não ser que exista 

alguma cultura de natureza diferente na qual ele possa refugiar-se, quanto mais ele, 
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estruturalmente, se separa dos normais, mais parecido com eles se tornará nos aspectos culturais” 

(idem: 126). 

 

A informação mais relevante no estudo do estigma constitui, para Goffman, naturalmente uma 

informação reflexiva e corporificada sobre as características mais ou menos permanentes do 

indivíduo, por oposição aos estados de espírito, sentimentos ou intenções assumidas em 

momentos particulares. Neste contexto a visibilidade (no sentido de perceptibilidade ou de 

evidenciabilidade, como refere o autor) assume-se como um factor crucial, pois se há casos de 

estigma que poderão ser encobertos ou manipulados, outros são por demais evidentes. A 

manipulação do estigma é, para o autor, “uma característica geral da sociedade, um processo 

que ocorre sempre que há normas de identidade”, normas essas que tanto geram desvios 

como conformidades, concluindo que “pode-se, portanto, suspeitar de que o papel dos normais 

e o papel dos estigmatizados são parte do mesmo complexo, recortes do mesmo tecido-

padrão” (Goffman, 1988: 140-141).  

 

Esta questão do encobrimento, fase importante da socialização da pessoa estigmatizada e 

ponto crítico da sua carreira moral, arrasta consigo, no entanto, situações dúbias. Goffman cita 

alguns exemplos:  

 

“estigmas importantes, como o das prostitutas, homosexuais, mendigos e viciados em drogas, que 

exigem que o indivíduo seja cuidadosamente reservado em relação ao seu defeito com uma classe 

de pessoas, a polícia, ao mesmo tempo em que se expõe sistematicamente a outras classes, ou 

seja, clientes, cúmplices, contactos, receptadores de objectos roubados, etc.” (idem: 85);  

“Em segundo lugar, mesmo quando alguém pode manter em segredo um estigma, ele descobrirá 

que as relações íntimas com outras pessoas (...) levá-lo-ão ou a admitir a sua situação perante a 

pessoa íntima, ou a sentir-se culpado por não fazê-lo” (idem: 86);  

“De modo semelhante há muitos casos em que parece que o estigma de um indivíduo sempre será 

aparente mas em que isso não ocorre” (idem: 86).  

 

Assim, identidade social e identidade individual, embora de diferentes formas, dividem o mundo 

de pessoas e lugares de cada indivíduo (Goffman, 1988: 103), para o que uma estratégia óbvia 

será a tentativa de eliminar signos que se tornaram símbolos de estigma, opondo-se aos 

indivíduos que os utilizam voluntariamente. Concluindo que: 

 

“o conceito de identidade social nos permitiu considerar a estigmatização mas será o de identidade 

pessoal que nos permite considerar o papel de controle de informação na manipulação do estigma. 

A ideia de identidade do eu nos permite considerar o que o indivíduo pode experimentar a respeito 

do estigma e sua manipulação, e nos leva a dar atenção especial à informação que ele recebe 

quanto a essas questões” (idem: 117). 
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Deste modo, o estigma, mais do que uma divisão entre indivíduos estigmatizados e indivíduos 

normais, implica essencialmente um processo social duplo, em que cada indivíduo participa em 

determinadas fases da sua vida:  

 

“O normal e o estigmatizado não são pessoas, e sim perspectivas que são geradas em situações 

sociais durante os contactos mistos, em virtude de normas não cumpridas que provavelmente 

actuam sobre o encontro” (Goffman, 1988: 149).  

 

O autor distingue, neste contexto, comportamentos destoantes de comportamentos desviantes, 

já que no primeiro caso poderão estar associadas liberdades para desviar de algumas posições 

mais altas (os excêntricos) ou de doentes, casos em que esse desvio não arrasta uma 

reidentificação. Os desviantes encontram-se, por consequência, mais associados a uma 

“espécie de negação colectiva da ordem social, (…) temporariamente tolerados nessa rebeldia, 

desde que ela se restrinja às fronteiras ecológicas de sua comunidade” (idem: 156 e 157).  

 

O estigma está pois intrinsecamente associado às questões da exclusão. É ainda Goffman 

(1988: 157) que afirma:  

 

“Fica bem claro, então, que os desviantes intragrupais, os desviantes sociais, os membros de 

minorias e as pessoas de classe baixa algumas vezes, provavelmente, se verão funcionando como 

indivíduos estigmatizados, inseguros sobre a recepção que os espera na interacção face-a-face. E 

profundamente envolvidos nas várias respostas a essa situação. Isso ocorrerá pelo simples facto 

de que quase todos os adultos são obrigados a manter relações com organizações de serviço, não 

só públicas como comerciais, onde se supõe que prevaleça um tratamento cortês, uniforme, com 

base limitada apenas à cidadania, mas onde surgirão oportunidades para uma preocupação com 

as valorações expressivas hostis baseadas num ideal virtual de classe média”. 

 

 

O corpo 

 

A nossa existência é, em primeiro lugar, corporal: 

 

“Existir significa, em primeiro lugar, mover-se num espaço e num tempo, transformar o seu meio 

graças a uma soma de gestos eficazes... Através da corporalidade, o homem faz do mundo a 

medida da sua experiência.” (Le Breton, 1997: 4) 

 

 A questão do corpo físico constitui, pois, um factor importante na abordagem do estigma e 

assume-se, sem dúvida, como um tema pertinente e fundamental nos contextos sociais da 

actualidade. A ausência do corpo é, desde logo, uma das particularidades que caracteriza, por 

exemplo, as já abordadas comunidades virtuais, distinguindo-as das comunidades reais. Aqui, 

a recepção nada tem a ver com o corpo, pois mesmo quando é possível que ele se apresente 
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não está verdadeiramente presente. Assim, nestes contextos o corpo despe-se das 

contingências que muitas vezes associa a si nas comunidades reais, contribuindo para o 

eliminar de eventuais barreiras à comunicação (podendo no entanto a sua ausência criar outras 

limitações). De facto, as mensagens electrónicas caracterizam-se, de um modo geral, pela 

“ausência de traços corporais”: ausência de caligrafia, de timbre da voz, do cheiro da pele no 

papel. Citemos a este respeito Pedro Paixão: “Uma mensagem electrónica parece ir 

directamente de uma alma para outra sem necessitar de mais nada, escrita de fantasmas." 

(Pública, 13-01-02). Como afirma Philippe Le Breton, “A criação sem corpo é também um outro 

valor da informática” (Le Breton, 1997: 113). 

 

A questão do corpo parece-nos de primordial importância para a temática da nossa análise já 

que a corporalidade e seus significados poderão constituir também factores de exclusão na 

participação cultural. O corpo que comunica, o corpo mutilado estigmatizado que se esconde, o 

corpo presencial do outro que se ignora ou se pretende ignorar, o corpo que afirma a sua 

presença, o corpo que limita a mobilidade, são factores a ter em conta quando falamos, como é 

o caso, de comunicação. 

 

Nas comunidades ditas reais, por oposição às virtuais, não será demais frisar o facto de a 

recepção, emanada a partir de um tempo e de um lugar social, se traduzir também através do 

corpo. Citemos a este propósito João Teixeira Lopes:  

 

“A análise das expressões transmitidas mas sobretudo emitidas (...), fornece importantes indícios 

de como os indivíduos percepcionam, a um nível nem sempre consciente, por vezes mesmo quase 

inconsciente, as linguagens dos espectáculos que presenciam. Trata-se, por assim dizer, de um 

espectáculo dentro do espectáculo, uma representação de segunda ordem a que o investigador 

acede pela sua grelha de análise.” (Teixeira Lopes, 1999: 96). 

 

Nessa ocasião de fuga à rotina que constitui o assistir a um espectáculo cultural, como afirma 

ainda o autor, são de extrema importância os símbolos e significados não verbais dos 

observadores/espectadores (espontâneos ou “estudados”), já que essa corporalidade traduz 

precisamente a “multiplicidade de actos perceptivos em contextos de recepção cultural” (idem: 

97), no sentido de uma recepção activa, embora o corpo não seja “o produto de uma simples 

domesticação social; ao tornar-se, também ele, fonte e veículo dos vínculos relacionais, 

intersubjectivos, produz e experimenta continuamente o mundo” (idem). Apesar de poder ser 

sempre vivida segundo o estilo próprio de cada indivíduo (fruto do efeito conjugado da 

educação recebida e das identificações que levam cada um a assimilar os comportamentos 

que o rodeiam), a expressão corporal é socialmente moldável (Le Breton, 1997). 

 

A própria presença pode também, quase que paradoxalmente, comunicar uma intenção de 

não-presença. Afirma Giddens:  
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“Nas circunstâncias da modernidade, a não atenção pública (expressão que vai buscar a Goffman 

– nosso parêntesis) é o tipo mais básico de compromisso presencial envolvido nos encontros com 

estranhos. Implica não só o uso do próprio rosto, mas também o emprego subtil da postura e do 

posicionamento corporal, que transmitem a mensagem “deves confiar que eu não tenho intentos 

hostis (...) A não atenção pública é a confiança enquanto “ruído de fundo” – não como uma 

acumulação de sons ao acaso, mas como ritmos sociais cuidadosamente restringidos e 

controlados”. Ela é característica daquilo a que Goffman chama “interacção não focalizada” 

(Giddens, 2000: 57). 

 

A presença e a consciência do corpo é, pois, essencial no âmbito da nossa temática. Aí 

começa e termina toda a comunicação. Afirma, por isso, Marc Augé que  

 

“os itinerários do sonho são perigosos a partir do momento em que se afastam demasiado 

do corpo concebido como centro. Este corpo centrado é também o lugar onde se encontram 

e juntam elementos ancestrais, e esta reunião tem valor monumental na medida em que se 

respeita a elementos preexistentes e que sobreviveram à envoltura carnal efémera” (Augé, 

1995: 67).  

 

Será este o sentido que a mumificação do corpo ou a edificação de um túmulo visam, 

transformando, depois da morte, o corpo em monumento. 

 

Mas a questão do corpo coloca-se ainda quando, em contacto com o outro, o portador de 

qualquer deficiência física visível sente essa ansiedade relativamente à forma como será 

recebido ou, depois de aceite, à forma como sente a sua privacidade invadida face ao outro 

que o observa. É, por vezes, o corpo que se procura esconder ou esse estigma que se procura 

manipular. Exemplo elucidativo é o testemunho citado por Goffman (1963: 25) de uma rapariga 

que só tinha uma perna:  

 

“Nenhuma delas gritava com raiva “aquele perigoso cavalo selvagem a derrubou!” – o que, Deus o 

perdoe, era verdade. (...) Todas as pessoas lamentavam em coro: “Aquela pobre menina caiu!”.  

 

Noutros casos, porém, esse estigma poderá ser utilizado numa procura de integração e 

interacção. Citaremos a este propósito o extracto do depoimento de um indivíduo com 

esclerose múltipla:  

 

“Tanto as mentes quanto os corpos saudáveis podem estar aleijados. O facto de que pessoas 

“normais” possam andar, ver e ouvir não significa que elas estejam realmente vendo ou ouvindo. 

Elas podem estar completamente cegas para as coisas que estragam sua felicidade, totalmente 

surdas aos apelos de bondade de outras pessoas; quando penso nelas não me sinto mais aleijado 

ou incapacitado do que elas” (Goffman, 1963: 21). 

 

Questão para que nos remete José Saramago na sua obra “Ensaio sobre a Cegueira”: 
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“Por que foi que cegámos, Não sei, talvez um dia se chegue a conhecer a razão, Queres 

que te diga o que penso, Diz, Penso que não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos 

que vêem, Cegos que, vendo, não vêem.” 

 

Nas sociedades de carácter individualista o corpo constitui, efectivamente, um interruptor (Le 

Breton, 1997), marcando onde começa e acaba a presença de cada um. Outras sociedades, 

porém, inscrevem o corpo de cada um num meio complexo de correspondências que 

situaremos entre a condição humana e a natureza/cosmos que o rodeia:  

 

“A memória de uma comunidade humana não reside apenas nas tradições orais ou escritas, 

ela fica também no efémero dos gestos eficazes.” (idem: 52).  

 

As condutas de higiene (em privado e em público), as mutilações corporais (de que serão 

exemplo as mulheres-girafa da Birmânia, entre tantas outras) ou as inscrições corporais 

(instrumentos de sedução ou modos rituais de filiação e de separação), entre tantos outros 

exemplos, desempenham funções diferentes de acordo com cada sociedade, remetendo para 

os valores dessa sociedade e para o lugar legítimo que cada um ocupa na estrutura social. “O 

corpo metaforisa o social e o social metaforisa o corpo” (Le Breton, 1997: 87), constituindo o 

rosto a parte do corpo que condensa os valores mais elevados (sentimentos de identidade, 

reconhecimento do outro, qualidades de sedução, identificação do sexo,...): 

 

“O corpo é o interface entre o social e o individual, a natureza e a cultura, o psicológico e o 

simbólico” (idem: 118). 

 

 

1.5. A questão da cidadania 

 

À questão da exclusão anda também, necessariamente, associado o conceito de cidadania 

(implícita na condição de membro de uma sociedade/Estado), esse meio de “obter direitos que 

permitam aumentar as oportunidades de cada pessoa” legitimando simultaneamente “o direito 

de ser diferente no seio de uma sociedade democrática moderna” (Garcia, 1999: 4).  

 

Apesar de a prática da cidadania se tornar um método de integração conferindo a todos os 

mesmos direitos básicos (estabelecendo-se até frequentemente uma relação entre esta e a 

identidade nacional), universal na sua definição, na prática ela não inclui todos os membros de 

uma sociedade. Esta “vulnerabilidade do princípio da cidadania no mundo ocidental” residirá 

essencialmente na retracção financeira do Estado Providência e nas consequências da 

imigração (idem).  
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Este último factor, a imigração, tem levantado sérios problemas de integração e participação 

nas sociedades ocidentais, pois está a “reconstruir (...) o mapa dos continentes etnográficos”, e 

a “minar a pressuposta homogeneidade cultural das sociedades europeias dando vida a novos 

conflitos étnicos e culturais, éticos e jurídicos” (Scartezzini, 1996: 27). Na grande parte dos 

casos, a estes trabalhadores que vêm integrar de novo o mercado de trabalho não são 

conferidos quaisquer direitos, o que leva autores como Boaventura de Sousa Santos a afirmar 

que “são, pois, incluídos segundo uma lógica de exclusão, e a falta de expectativas de melhoria 

futura impede que se considerem sequer candidatos à cidadania” (Santos, 1998: 29), residindo 

“na predominância estrutural dos processos de exclusão sobre os processos de inclusão” 

(idem: 23) a crise da contratualização moderna. Deste modo, afirma ainda Sousa Santos, se 

vai assistindo ao crescimento estrutural da exclusão social, maior ou menor consoante a 

posição mais periférica ou mais central de cada sociedade no sistema mundial, num mundo em 

que o trabalho perdeu já o seu estatuto político de “produto e produtor de cidadania”, correndo 

o enorme risco de cair no que designa de “fascismo societal” (não um regime político como o 

conhecemos nos anos trinta e quarenta do século XX, mas um regime social e civilizacional), 

ao qual haverá necessidade de contrapor “sociabilidades alternativas” em que “a concertação 

social tem de ser um palco de discussão e de luta pela qualidade e pela dignidade da vida” 

(idem: 57).  

 

De facto, os direitos das minorias aparecem como um tema premente na agenda dos 

problemas sociais urbanos que urge resolver na Europa Central e Oriental, como afirma ainda 

Soledad Garcia, já que “a plena participação em igualdade de oportunidades não é, portanto, 

um mecanismo automático decorrente da cidadania legal” (Garcia, 1999: 24). 

 

A questão da cidadania constitui, pois, preocupação central bem patente na própria legislação 

portuguesa. 
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Capítulo VIII 

Um olhar sobre a lei 

 
 

I. 

“Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e 

empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária.”  

 

CRP, artº 1º 

 

A Constituição da República Portuguesa (CRP) defende os princípios de cidadania, baseada 

de universalidade (artº 12º) e de igualdade, sublinhando que “todos os cidadãos têm a mesma 

dignidade social e são iguais perante a lei” (artº 13º). Assenta no princípio da inviolabilidade da 

vida humana (artº 24º) e da integridade moral e física das pessoas (artº 25º), reconhece a 

todos os mesmos direitos, nomeadamente à identidade pessoal, ao desenvolvimento da 

personalidade, à capacidade civil, à cidadania e à protecção legal contra quaisquer formas de 

discriminação (artº 26º). 

 

Perante a Constituição da República Portuguesa cumpre ao Estado promover o bem-estar e 

qualidade de vida das populações, baseado na igualdade e efectivação dos direitos 

económicos, sociais, culturais e ambientais (artº 9º). Do mesmo modo, a Constituição 

reconhece a todos o direito à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à 

capacidade civil e à cidadania (artº 26º). Também o direito de informar, de se informar e de ser 

informado se assume como fundamental (artº 37º), sendo garantida a liberdade de aprender e 

ensinar, livre da imposição de quaisquer directrizes (artº 43º). O mesmo documento consagra 

ainda, especificamente, iguais direitos aos cidadãos portadores de deficiência física ou mental, 

cabendo ao Estado realizar uma política nacional de reabilitação e integração, bem como 

desenvolver uma pedagogia que sensibilize a sociedade para o respeito e solidariedade (artº 

71º). No que respeita aos estrangeiros, apátridas e cidadãos europeus residentes em Portugal 

gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres do cidadão português 

(exceptuando nestes casos os direitos políticos e exercício de funções públicas não 

especificamente técnicas, bem como os direitos e deveres reservados exclusivamente aos 

cidadãos portugueses) (artº 15º). A CRP ressalva igualmente a necessidade de proporcionar à 

terceira idade oportunidades para uma participação activa na vida da comunidade (artº 72º). À 

família, enquanto elemento fundamental da sociedade, o artº 67ª consagra o direito à protecção 

da sociedade e do Estado e à efectivação das condições para a realização pessoal dos seus 

membros. Comete ao Estado a obrigação de tornar efectiva a realização destes direitos. 
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No que respeita especificamente à educação, cultura e ciência, a Constituição da República 

Portuguesa consagra também a igualdade de direitos e de oportunidades, cabendo ao Estado 

promover a democratização da educação e restantes condições para o seu exercício (através 

da escola e de outros meios formativos), contribuindo para a supressão das desigualdades 

económicas, sociais e culturais, para o desenvolvimento da personalidade e do espírito de 

tolerância e, de um modo geral, para a participação democrática na vida colectiva (artº 3º). 

 

Em matéria exclusivamente cultural, é direito de todos, perante a Constituição, a fruição cultural 

assim como o dever de preservar, defender e valorizar o património cultural (artº 78º). De 

acordo com este mesmo artigo, ao Estado incumbe, em colaboração com os demais agentes 

culturais: 

 

“a) Incentivar e assegurar o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de acção 

cultural, bem como corrigir as assimetrias existentes no país em tal domínio.(...) 

c) Promover a salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando-o elemento vivificador 

da identidade cultural comum (...). 

e) Articular a política cultural e as demais políticas sectoriais.” (CRP, artº 78º) 

A CRP deverá ser lida à luz de um contexto mais vasto de uma política democrática encetada 

no Portugal do pós-25 de Abril de 1974, enformada pelos preceitos e orientações emanadas no 

âmbito da ONU, nomeadamente a Declaração Universal dos Direitos do Homem adoptada e 

proclamada pela Assembleia Geral na sua resolução 217 A de 1948, alicerçada no princípio de 

que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos de razão e de 

consciência” (artº 1º), de que a educação deve visar à plena expansão da personalidade 

humana” (artº 26º nº 2) e que a todos cabe o direito de participação livre na vida cultural” (artº 

27º nº 1). 

À luz das directrizes da Constituição da República Portuguesa, diversas leis, decretos-lei e 

diplomas foram sendo publicados. Decorrente dos preceitos que proclama, designadamente, o 

princípio da igualdade, o direito à qualidade de vida, à educação, à cultura e ciência e à fruição 

e criação cultural e, em especial, quando consagra os direitos dos cidadãos com deficiência, 

destacaríamos o DL 123/97 de 22 de Maio que prevê a obrigatoriedade dos serviços públicos 

eliminarem quaisquer eventuais barreiras, designadamente urbanísticas e arquitectónicas, à 

acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, “criando condições para o exercício 

efectivo de uma cidadania plena”, num prazo de sete anos, depois ampliado por mais quatro, 

cabendo à DGEMN (Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais) a às entidades 

licenciadoras a sua fiscalização. A publicação deste diploma legal decorre igualmente de 

orientações emanadas de diversas organizações internacionais em que o nosso país se 

encontra integrado, nomeadamente a Organização das Nações Unidas e suas agências 

especializadas o Conselho da Europa e a União Europeia.  
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Na sequência deste diploma e face à constatação da insuficiência das soluções nele propostas, 

há a salientar mais recentemente a publicação do DL nº 163/2006 de 8 de Agosto que aprova o 

regime de acessibilidade, entre outros, aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, 

cabendo ao Estado garantir e assegurar os direitos das pessoas com necessidades especiais, 

tendo revogado o já citado Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio. O documento afirma 

claramente na sua introdução que: 

“A promoção da acessibilidade constitui um elemento fundamental na qualidade de vida das 

pessoas, sendo um meio imprescindível para o exercício dos direitos que são conferidos a 

qualquer membro de uma sociedade democrática, contribuindo decisivamente para um 

maior reforço dos laços sociais, para uma maior participação cívica de todos aqueles que a 

integram e, consequentemente, para um crescente aprofundamento da solidariedade no 

Estado social de direito.”  

Será igualmente de referir a Lei de Bases da Prevenção e da Reabilitação e Integração das 

Pessoas com deficiência de 1989 (Lei nº 9/89 de 2 de Maio); a Resolução do Conselho de 

Ministros nº 97/99 sobre acessibilidade dos sítios da administração pública na Internet para 

cidadãos com necessidades especiais; o DL nº 135/99 de 22 de Abril relativo à prioridade no 

atendimento, que prevê, no seu artigo 9º nº 1, que deve ser dada prioridade ao atendimento 

dos idosos, doentes, grávidas, pessoas com deficiência ou acompanhadas de crianças de colo, 

entre outros casos específicos com necessidade de tal atendimento. 

No que respeita às minorias, e apesar das dificuldades que têm subsistido à aprovação no seio 

da ONU de uma declaração que vise a salvaguarda dos direitos das minorias étnicas (âmbito 

em que a ONU tem um importante papel a desempenhar), cuja protecção está já, em princípio, 

assegurada pelo carácter universalista da Declaração Universal dos Direitos do Homem, dois 

documentos são dignos de nota: a publicação em 1981 da Declaração Sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Baseadas em Religião ou Crença; e, mais 

recentemente, a Declaração Sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais 

ou Étnicas, Religiosas ou Linguísticas de 1992, dando mais relevo à noção de direitos do que à 

protecção contra discriminações, funcionando antes de mais como um símbolo de que essa 

aspiração existe e deve ser cultivada66. 

Relativamente a estas questões relacionadas com racismo, discriminação e minorias étnicas 

será de apontar a publicação no nosso país de diversos diplomas, nomeadamente:  

� a instituição pela Lei Orgânica do Governo em 1996 do ACIME – Alto 

Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas - com o intuito de combater 

o racismo, a intolerância e a xenofobia e quaisquer discriminações por motivos 

baseados na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica, assumindo a presença 

                                                 
66 ACIME (Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas) – Legislação [Em linha]. [Consult. 11 Ago. 2006]. 
Disponível em WWW: <URL:http://www.acime.gov.pt >.    
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de imigrantes como factor de enriquecimento da sociedade portuguesa. 

Surgido na sequência dos problemas sociais verificados com a pressão 

migratória que Portugal começou a sentir (quer ao nível da política de 

cooperação, quer de segurança e inserção social), cabe ao ACIME a 

implementação de medidas de integração na sociedade baseadas no respeito 

mútuo, tarefa em que assumirá particular relevância a educação (através da 

acção da família, das escolas e das estruturas sociais). O ACIME foi mantido 

no âmbito do XIV Governo Constitucional com competências delegadas pelo 

Primeiro Ministro no Ministro da Presidência, pelo Despacho 23.503/2000 (in 

site do ACIME de 10 de Fevereiro de 2003 e 18 de Julho de 2006); 

� a Lei nº 134/99, de 28 de Agosto, que proíbe e procura prevenir as 

discriminações no exercício de direitos por motivos baseados na raça, cor, 

nacionalidade ou origem étnica, bem como sancionar a prática de actos que 

traduzam a violação de quaisquer direitos fundamentais;  

� a Lei nº 105/2001, de 31 de Agosto, que estabelece o estatuto legal do 

mediador sócio-cultural com a função de colaborar na integração de imigrantes 

e minorias étnicas, numa perspectiva de reforço do diálogo intercultural e da 

coesão social, estimulando o respeito e o melhor conhecimento da diversidade 

cultural e a inclusão social;  

� a Lei nº 18/2004, de 11 de Maio, que tem por objectivo estabelecer um quadro 

jurídico para o combate à discriminação baseada em motivos de origem racial 

ou étnica. 

Quanto à lei da Imigração, o DL 244/98, de 8 de Agosto, com redacção que lhe foi dada pelo 

DL 34/2003 de 25 de Fevereiro, veio definir o novo regime jurídico de entrada, permanência, 

saída e afastamento de estrangeiros do território português. O Decreto Regulamentar 6/2004 

de 26 de Abril regulamenta o regime jurídico consagrado. A nova lei da imigração aprovada em 

10 de Agosto de 2006 vem introduzir alterações nos anteriores diplomas. Visando consagrar 

um regime jurídico que permita promover canais legais de imigração (prevenindo e reforçando 

a luta contra a imigração ilegal), este documento simplifica as questões de admissão e fixação 

de residência: criando um único visto (em substituição dos seis tipos existentes de visto de 

longa duração); criando um regime jurídico para a imigração meramente temporária; 

substituindo os quatro tipos de visto de trabalho por um único tipo de título – a autorização de 

residência; alargando o âmbito de aplicação pessoal do direito ao reagrupamento familiar; 

criando o estatuto de residente de longa duração, concedido a todos os que residem 

legalmente há cinco anos, o que implica um significativo conjunto de direitos, incluindo o direito 

de circularem e fixarem no espaço europeu. 

 

Será ainda de salientar o enquadramento legal dado às associações de imigrantes conferido 

pela Lei 115/99 que estabelece o regime jurídico das associações de imigrantes e o DL 

75/2000 que estabelece o Regime de Constituição e os direitos e deveres das associações 
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representativas dos imigrantes e seus descendentes. Os seus representantes eleitos para o 

efeito têm direito a assento no COCAI (Conselho Consultivo para os Assuntos de Imigração), 

no âmbito do ACIME. 

 

No que respeita à imigração será ainda de salientar os tratados de amizade e cooperação 

firmados entre Portugal e o Brasil relativos ao estatuto de igualdade de brasileiros residentes 

no nosso país (Resolução da AR de 83/2000 de 14 de Dezembro, Decreto do PR nº 79/2000 

de 14 de Dezembro e DL nº 145/2003 de 15 de Julho), que constitui o grupo imigrante 

maioritário.  

 

Outras actuações governamentais serão dignas de nota no contexto político e social do nosso 

país. Destaquemos, entre outros, a criação em 1991 do Secretariado Coordenador dos 

Programas de Educação Multicultural, substituído pelo Secretariado Entreculturas em 2001 

(Despacho Normativo nº 5/2001) visando, entre outros aspectos, a promoção de iniciativas que 

contribuam para o conhecimento e reconhecimento da diversidade de culturas coexistentes na 

sociedade portuguesa, de uma campanha de diálogo intercultural e de valorização da 

diversidade étnica nas escolas. 

 

Merece também referência, o programa de prevenção da criminalidade e inserção de jovens 

designado “Escolhas”, criado através da Resolução do Conselho de Ministros nº 4/2001 (com 

duração até 31 de Dezembro de 2003). Este programa previa a inserção dos jovens dos bairros 

mais vulneráveis de Lisboa, Porto e Setúbal através da formação pessoal, profissional e lúdica 

no seio de diversas parcerias. No seu documento assumia-se como factores que propiciam o 

crime, entre outros, a urbanização acelerada e as migrações de nacionais e de estrangeiros 

para as periferias das grandes cidades, as diferenças sociais, a precaridade do espaço público 

e da habitação, os níveis baixos de escolaridade, os insuficientes cuidados de saúde, as 

disfunções familiares e as intervenções parentais negligentes e desadequadas. 

 

 

II. 

A acessibilidade aos bens culturais e a igualdade de direitos e oportunidades de participação 

constituem uma premissa base de um Portugal democrático. A todos é reservado o direito de 

acesso e acolhimento aos meios de aprendizagem e fruição cultural, e reconhecidos iguais 

direitos nesse acesso. É precisamente esta questão da acessibilidade e acolhimento em 

espaços culturais e de aprendizagem por excelência - os museus -, ou, se quisermos, da 

democratização das instituições museológicas, que constitui o alvo desta nossa investigação. A 

verificação da concretização desta premissa nos museus, bem como do cumprimento das 

responsabilidades das instituições culturais (do Estado e restantes entidades públicas e 

privadas) nesta matéria, é o trabalho a que nos propomos de seguida, através do estudo de 

casos, de entre museus na cidade do Porto. 
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Capítulo IX 

Os sem-museu na era da globalização 

museológica 

 

1. De quem falamos, quando falamos de cultura? 

 
“A comunicação é, antes de mais, uma experiência antropológica fundamental. Intuitivamente, comunicar 

consiste em trocar algo com alguém.” 

 

Dominique Wolton67 

 

Comunicar pressupõe, portanto, o acto de recepção por parte de um público. Para além da 

mensagem, dos conteúdos comunicados (que no caso que nos ocupa se resumem à produção 

cultural, constituindo esta a oferta) e do conjunto de técnicas (que hoje associam à 

comunicação directa o reino da comunicação à distância), será essencial analisar agora a 

questão da recepção – os públicos, consumidores/fruidores de produtos culturais, ou, nas 

palavras de Teixeira Lopes (2000a: 14), os praticantes culturais, constituindo estes a procura. 

 

A questão da recepção cultural é, pois, essencial a toda a problemática da comunicação, razão 

pela qual o seu papel não pode nem deve ser subvalorizado. Afirma Wolton (1999: 16 e 20) 

que “o desfasamento entre o carácter cada vez mais “naturalmente mundial” das tecnologias e 

as dificuldades de comunicação, cada vez mais visíveis, das sociedades entre elas, é uma das 

grandes revelações e contradições do século XX” acrescentando que “as facilidades de 

comunicação não bastam para melhorar o conteúdo das trocas”. 

 

A recepção pressupõe uma reinterpretação, uma “desmontagem” dos “códigos utilizados” na 

produção cultural por parte do público. Assim, “a constituição de públicos e a sua matriz de 

gostos influenciam fortemente o campo de possíveis da produção cultural” importando, por 

isso, “no mesmo esforço analítico, estudar não só o que os públicos fazem aos produtos 

culturais, como também os públicos que estes fazem.” (Teixeira Lopes, 2000a: 17 e 18), 

distanciando a recepção cultural de uma prática unilateral. No entanto, recorda-nos José Gil, o 

espaço público não é o lugar de opinião pública, nem de manifestações colectivas, políticas ou 

outras e, apesar de aberto, “não se expõe à luz” (2005: 28): 

 

“As pessoas vão às exposições e aos espectáculos, “gostaram” ou “não gostaram”, e voltam 

para casa, quer dizer, para outras preocupações. A crítica sofre idêntico destino: se há 

                                                 
67 In “Pensar a Comunicação”, 1999. 
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efeitos, se há feedback, ficam no fundo dos espíritos, no segredo das almas solitárias.” 

(idem: 27) 

 

O contexto dos públicos assume-se como essencial neste processo, afirmando o carácter de 

multi-interpretatibilidade (Teixeira Lopes, 2000a) da mensagem, que terá necessariamente por 

referência um tempo e um espaço determinados. Como refere ainda Teixeira Lopes, “a 

mensagem cultural não encontra, na sua recepção, um deserto vazio de referências”, devendo 

ter-se em conta “as diferentes formas de apropriação dos produtos culturais”, a “estrutura da 

produção” (isto é, os códigos utilizados), os “contextos de mediação institucional que separam 

autores e receptores” (constituídos também como mensagem), a capacidade selectiva de 

apreensão do receptor, e o “carácter incompleto, indeterminado e aberto das obras culturais” 

(idem: 44). A mensagem cultural encontra assim, no acto de recepção, uma miríade de 

contextos que lhe condicionam a eficácia e lhe multiplicam as interpretações. 

 

Não existem, pois, na produção cultural, verdades absolutas e definitivas, nem estas alinham 

apenas do lado dos criadores. E se a frequência dos públicos em determinadas actividades 

culturais pode reflectir diferentes motivações, a ausência de públicos pode igualmente ser 

interpretada por diferentes tipos de recepção, atitudes muito diversas que passam pelo 

desconhecimento, o distanciamento, a “vergonha cultural ou decepção e recusa face a 

determinada obra” (idem: 45), ou mesmo ausência de condições físicas e psicológicas para a 

presença de determinadas faixas populacionais. O que é válido, insubstituível e essencial para 

uns apresenta-se como supérfluo e desinteressante ou mesmo impeditivo para outros, 

podendo esta postura ser comunicada de variadíssimas formas, ainda que inconscientemente. 

Concordamos, pois, com Wolton (1999: 55), quando afirma “ser livre é, antes de mais, exprimir-

se para comunicar”. Não podemos confundir os não-públicos com situações de não-

comunicação, quantas vezes fruto da própria complexidade da produção cultural, e muitas 

delas provocando mesmo um choque cultural (pontualmente traduzido por atitudes 

iconoclastas, por exemplo de destruição das obras de arte68), aos quais ficará a faltar, 

certamente, um processo de “aprendizagem/familiarização” paulatino “permitindo ver mais e 

melhor, devendo respeitar, no entanto, as idiossincrasias e singularidades sociais e pessoais, 

isto é, a liberdade interpretativa dos públicos.” (Teixeira Lopes, 2000a: 60). Poderíamos citar a 

este respeito o caso exemplar dos concertos de música clássica realizados no concelho de 

Matosinhos (ao nível da chamada cultura erudita), promovidos pela edilidade local, que, 

contando com o tradicional e reduzido grupo do costume numa fase inicial, passaram a atrair 

um público numerosíssimo, assente numa política de teimosia e de grande divulgação 

mediática assegurada pela Autarquia. Razão pela qual não poderemos, também, avaliar a 

qualidade das obras pela quantidade de públicos e vice-versa. 

 

                                                 
68 Ver, a título de exemplo, o trabalho de Idalina Conde - O sentido do desentendimento nas Bienais de Cerveira: arte, 
artistas e públicos. Sociologia. Problemas e Práticas, nº2, 1987. 
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A confirmar o que acabamos de referir citaremos, a título de exemplo, os resultados obtidos no 

trabalho já referido de Santos Silva et al., em que é notório que as práticas culturais mais 

fechadas à generalidade das populações são a leitura, a assistência a espectáculos e a 

frequência de instituições artísticas. É, de facto, segundo os autores, este universo o que 

“ocupa as mais altas posições na hierarquização social dos produtos e actividades culturais” e 

o “mais reservado e menos aberto dos campos culturais” (Silva et al., 2000: 53). Para Bourdieu 

é o habitus cultural - processo de formação iniciado na família e no meio social - que, formando 

as estruturas de linguagem, permite adquirir o capital linguístico essencial a uma recepção 

competente, assumindo-se por isso como crucial (1982). 

 

Podem, assim, identificar-se diferentes níveis de recepção cultural, quer em função da 

estrutura da oferta cultural, quer pelas características dos públicos, nem sempre capazes de 

reinterpretar o que se lhes apresenta: “(...) uma recepção competente é indissociável de um 

público minimamente familiarizado com os conteúdos e formas de mensagens em questão, 

implicando, para os não iniciados, um árduo trabalho de aprendizagem e interiorização de 

códigos estranhos”, afirma Teixeira Lopes (2000a: 57) a este respeito. Por isso o mesmo autor 

refere que, por exemplo, ao assistir a um espectáculo cultural, “ocasião de relativa fuga à 

rotina”, “a análise das expressões transmitidas mas sobretudo emitidas (...), fornece 

importantes indícios de como os indivíduos percepcionam, a um nível nem sempre consciente, 

por vezes mesmo quase inconsciente, as linguagens dos espectáculos que presenciam. Trata-

se, por assim dizer, de um espectáculo dentro do espectáculo (...)”, em que, por exemplo, o 

papel do corpo ou as palmas (podendo abarcar vários significados) assumem um papel 

essencial: “(...) o corpo não será o produto de uma simples domesticação social; ao tornar-se, 

também ele, fonte e veículo dos vínculos relacionais, intersubjectivos, produz e experimenta 

continuamente o mundo.” (idem, 1999: 96 e 97). Como afirma ainda Teixeira Lopes 

 

“assim, a teoria da recepção coloca na ribalta o que habitualmente se processa nos 

bastidores dos processos culturais. Ao público é conferido um papel essencial: o de aceitar, 

criticar e/ou rejeitar a obra que se lhe apresenta, mas também o de produzir uma nova obra, 

que resulta da sua interpretação e criatividade.” (idem, 2000a: 46).  

 

Mas deve também ser tomado em consideração que “o ofício de recepção se prolonga, assim, 

para além do momento imediato de apropriação, (re)trabalhando a mensagem inicial, 

corrigindo-a, acrescentando-lhe novos contornos, assimilando selectivamente conteúdos.” 

(idem, 1999: 114). O momento de recepção constitui, neste sentido, um ponto de partida. 

 

Pode aplicar-se neste contexto o expressivo conceito de Jauss de horizonte de expectativa, 

definido como um “sistema de referências objectivamente formulável”, assumindo que uma 

obra não constitui uma “novidade absoluta”, antes “funciona como evocação de uma história 

criando uma expectativa que pode ou não ser confirmada pelo trabalho de recepção” (cit. in 
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Teixeira Lopes, 2000a: 46), actuando a recepção no horizonte de uma certa previsibilidade. A 

recepção assume, pois, um papel activo que, ainda que não se manifestando verbalmente 

 

“desconstrói a pluralidade de conteúdos e de mensagens do espectáculo a que se assistiu, 

de forma a integrá-las, depois de “trabalhadas” de acordo com o horizonte de expectativa de 

cada agente, em modos de percepção estabelecidos que são, eles próprios, objectos de 

uma acumulação de repertórios e de capital informacional sujeitos a uma constante 

reprodução interpretativa, de acordo com as novas apropriações perceptivas.” (Teixeira 

Lopes, 1999: 102). 

 

Se, públicos diferentes asseguram diferentes leituras, também um mesmo público, exposto a 

diversos contextos, pode traduzir diferentes apropriações de um mesmo tipo de produção 

cultural. É fundamental, já o dissemos, o contexto físico em que decorre a recepção, isto é, a 

cena, o cenário e o “conjunto de participantes motivados por um objectivo” (Teixeira Lopes, 

2000a: 63), assim como “urge conhecer a constelação e hierarquia de motivos que os levam a 

estar presentes num determinado local para assistir a um determinado espectáculo (...).” (idem, 

1999: 105). A diferente conjugação destes elementos pode alterar a própria reinterpretação por 

parte do público.  

 

Consideramos, de resto, pertinente referir, no contexto da recepção cultural, o conceito de 

centro e periferia cultural introduzido por Castelnuovo e Guinzburg (cit. in Santos, 1994: 111), 

sem contudo aplicar estas noções de um modo dogmático, como alerta Alexandre Melo, já que  

 

“ao lado dos tradicionais centros e áreas de influência vão emergindo novos continentes em 

que por sua vez se revelam novos centros cuja crescente visibilidade traz nova animação e 

novas tensões às fronteiras do mundo da arte” (Melo, 1994b: 148 e 156).  

 

Os centros, de que poderemos dar o exemplo dos centros artísticos, têm, como refere ainda 

Alexandre Melo, a  

 

“capacidade de regularmente lançarem artistas, (...) com enquadramento eficaz para os 

divulgar e impor a nível internacional num tempo e espaço relativamente curto, (...), 

enquadramento (esse que) é assegurado por factores como a robustez e a base económica 

e uma capacidade de intervenção mediática, (...), prestígio acumulado pelos nomes que 

precederam esses artistas” (idem: 148).  

 

A forma como o público se coloca em cada um destes dois mundos tornará também diferente 

as condições da recepção. Assim, estes conceitos podem “ajudar a dar conta, num dado 

momento, das dinâmicas resistência versus inovação em que se vão definindo as próprias 

relações entre as duas tradições” (a grande tradição da cultura “cultivada” e a pequena tradição 

da “cultura popular”, cujo lugar será ocupado mais tarde pela “cultura de massas”) (Santos, 
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1994: 111). Considera a autora que as relações centro-periferia “são consideradas no 

respectivo complexo geográfico, político, económico e cultural”, sendo que as “periferias não 

significam obrigatoriamente recepção passiva e atraso, mas também podem ser lugar de 

elaboração de propostas culturais alternativas às dos centros.” (idem). 

 

Será, por isso, fundamental analisar as características dos públicos, isto é, saber quem 

consome que produtos, como o faz e que repercussões essa recepção traz ao seu quotidiano. 

Ou, nas palavras de Teixeira Lopes (1999: 115): 

 

“o grande contributo do estudo dos usos da cultura e das formas de recepção é, 

precisamente, o de restituir a um objecto a sua multiplicidade, o seu cariz plurívoco e 

conflitual, a sua íntima associação às novas formas mediadoras de pensar e dizer o social”. 

 

 

O público, esse (des)conhecido 

 
Os estudos realizados sobre públicos têm revelado a existência de uma forte correlação entre a 

condição cultural e o consumo cultural. De facto, no universo dos públicos da cultura, entre 

aquele cujo consumo é mais regular e mais intenso contam-se sobretudo os grupos detentores 

de mais elevada formação escolar, os grupos sócio-profissionais de actividade técnica, 

científica e liberal e jovens, nomeadamente os estudantes do ensino superior69. Há ainda a 

considerar o facto de uma margem deste público não ter uma prática cultural regular, tratando-

se de um público ocasional, o que reduz ainda mais este universo. Se a tudo isto 

acrescentarmos o facto de, por exemplo, como refere Santos Silva para a Área Metropolitana 

do Porto, apenas 18% dos inquiridos terem instrução superior e de entre eles só uma margem 

estreita afirmar ter hábitos regulares de consumo de produtos culturais, vemos que estamos a 

lidar com uma faixa muito estreita de público com práticas culturais regulares (cfr. Silva et al., 

2000). Assim, os resultados para o panorama português demonstram que, como afirma Helena 

Santos (1999: 6 e 7): 

 

“(...)1º, permanecem muito baixos os níveis globais de práticas/consumos seleccionados 

entre o que se recorta como “cultural”, e persiste a correlação com minorias “qualificadas” 

(leitura, saídas para teatros, concertos/espectáculos musicais, museus, cinemas, bibliotecas, 

galerias de exposições, etc.); 2º, mesmo entre estas minorias, os níveis globais não se 

distribuem igualitariamente, o que remete para as lógicas de cumulatividade (...) ou, noutra 

terminologia, a persistência de um núcleo central de públicos reguladores e fortemente 

familiarizados com os géneros que praticam (...); 3º, demonstra-se quase à saciedade a 

capacidade de penetração dos segmentos mais industrializados do mercado da produção 

                                                 
69 Esta não é, contudo, uma realidade exclusivamente portuguesa. Os estudos realizados com base em inquéritos a 
públicos de museus em França, Grécia, Polónia, Holanda e Espanha, revelam um panorama semelhante, afirmando 
uma forte correlação entre o nível sócio-económico e a prática cultural. A este propósito cfr Bourdieu & Darbel, 1991: 
14 – 36.  
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cultural (indústrias discográficas e de espectáculos musicais, e recentemente o novo fôlego 

do cinema, por exemplo, mas principalmente as televisões); e 4º, evidencia-se, 

principalmente a partir desta década de 90, a existência de uma clivagem etária e 

geracional, sobretudo nos domínios da música, do desporto e do cinema”. 

 

No entanto, outras variáveis assumem particular importância no que aos públicos diz respeito, 

pelo que não podem nem devem ser descuradas. Estão neste caso a idade e o género, 

elementos que devem ser cruzados com a instrução e pertença social já referidas, mas 

também com o meio de residência, a pertença étnica, regional ou nacional (por vezes também 

a crença religiosa), o grau e tipo de actividade política, as características físicas e psicológicas 

intrínsecas a cada um (cfr. nomeadamente Silva et al., 2000). 

 

Para além da importância de ter sempre presente a relação entre oferta e procura, produção e 

consumo, o estudo dos consumos culturais deverá também ser relacionado com o universo 

mais vasto dos lazeres e estilos de vida, elementos que se revelam essenciais. O espaço em 

que os eventos ocorrem, a posição dos públicos e o modo de relacionamento dos praticantes 

culturais entre si e com os bens (nomeadamente os fenómenos moda) constitui uma outra 

parcela a considerar. 

 

A título de exemplo, citemos de novo os trabalhos realizados para a área da Grande Lisboa e 

Área Metropolitana do Porto, em que os autores concluem que o acesso a bens culturais não 

se democratizou:  

 

“não se altera a forte e rígida estrutura hierárquica e vertical das formas culturais, que faz 

valer o maior trunfo dos mais “competentes” ou “cultivados”, que é a cumulatividade dos 

seus recursos”, acrescentando que “a recepção de formas culturais de elite e as saídas do 

universo doméstico para consumo cultural desenham as principais barreiras, no acesso e 

fruição dos públicos, penalizando sobretudo os menos instruídos, as mulheres de condição 

popular, os mais idosos, e as classes populares em geral (...). Em todos os segmentos da 

estratificação social, e qualquer que seja o indicador usado para medi-la, o consumo regular 

de cultura erudita tende a ser uma prática minoritária e, por seguinte, os consumidores 

regulares tendem a constituir uma elite” (Silva et al., 2000: 33 e 34)70.  

 

O público praticante de cultura é essencialmente masculino, com habilitações académicas 

superiores, activos dos quadros ou profissões liberais e estudantes, nas idades juvenil e jovem-

adulta. Neste contexto, os não-praticantes culturais são sobretudo “pessoas em situação de 

                                                 
70 Não esquecer, por exemplo, que os rendimentos familiares poderão ser fundamentais no que respeita à saída do 
universo doméstico para práticas culturais. Se a ida ao centro comercial, muito em voga nos nossos dias, apenas 
arrasta, à partida, encargos financeiros com a deslocação, nem sempre contabilizados (já que, aqui, o apelo ao 
consumo é assumido como necessário, adquirindo “o que fazia falta”), a ida ao cinema ou ao museu implica custos 
(bilhete de entrada). Não se deve, no entanto, enfatizar excessivamente este facto já que, como o têm demonstrado 
vários estudos, não é, na maior parte dos casos, o facto de “pagar o bilhete” que determina a prática ou não prática de 
determinada actividade. Mesmo no caso de actividades que não implicam custos (caso de alguns museus), a 
frequência de visitantes é reduzida e estes públicos obedecem às características referidas (cfr. nomeadamente 
Bourdieu & Darbel, 1991: 19). 
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maior isolamento relacional: sobretudo idosos, muito pouco escolarizados, sem actividade 

económica; a condição de mulher acentua geralmente a marginalidade relacional e cultural”, 

sendo, na maior parte dos casos, a TV “o único elo de ligação ao mundo” (idem: 43). 

 

Os estudos de públicos da cultura indiciam desde logo os públicos dos museus, identificando-

os como uma parcela muito reduzida da sua totalidade e consequentemente, da população, em 

práticas de cumulatividade, remetendo os museus para o universo da mais alta hierarquia 

cultural. Apesar da tendência para a alteração deste estado de coisas - potenciado pelas 

maiores preocupações de acessibilidade na política museológica, através de práticas mais 

inclusivas e discursos mais abrangentes, bem como pela “associação” do museu à escola -, 

continuamos a verificar, de um modo geral, baixos níveis de participação de público nos 

museus portugueses. Acrescenta-se a este panorama por um lado, o facto de uma parte 

substancial dos museus nacionais não possuir serviços educativos que lhe assegurem práticas 

de mediação com os seus públicos. Por outro, o ainda grande desconhecimento dos públicos 

dos museus. De facto, os museus continuam a ser visitados por “estranhos”, como refere 

Teixeira Lopes (2006), trabalhando os seus públicos de forma estatística e desconhecendo o 

seu perfil. Se não conhecemos quem entra no museu, teremos dificuldade em identificar quem 

fica de fora. Sem saber quem nos visita, como poderemos corresponder às suas necessidades 

e vontades? Como poderemos procurar fidelizar esse público? Como poderemos actuar no 

sentido da captação de “outros” públicos? 

 

 

Uma ausência  

 

No entanto, fica bem claro que estão praticamente sempre ausentes das práticas culturais 

franjas específicas de público, quantas vezes também ausentes na diversa produção teórica 

sobre públicos, ou potenciais públicos culturais, assumindo, assim, um papel periférico 

relativamente ao mundo da cultura e aos temas centrais dos estudos realizados sobre as 

questões dos públicos e da recepção cultural. Este público consiste numa parcela minoritária 

em termos quantitativos e é constituído, nomeadamente, por: portadores de deficiências 

(cegos, deficientes motores, diminuídos mentais, surdos...), reclusos (nomeadamente os que 

se encontram em regime de permanência que, apesar da impossibilidade de deslocação aos 

espaços culturais, poderão ser receptores de cultura em diversos outros formatos), minorias 

étnicas (embora este grupo seja por vezes contemplado sumariamente em alguns textos), 

imigrantes... A esta ausência corresponde, na prática, um distanciamento das produções 

culturais e do seu consumo, reduzindo estes grupos a um número muito limitado (quase nulo) 

de praticantes culturais. A estes grupos acrescentaríamos ainda a terceira idade e as 

populações de zonas social e economicamente desfavorecidas, quase sempre partilhando com 

aqueles um universo de oportunidades muito restrito, que os circuitos de promoção e 
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divulgação de iniciativas culturais habitualmente não tocam, atribuindo, assim, a estes públicos 

um carácter igualmente periférico. 

 

O trabalho que nos propusemos desenvolver toma, precisamente, como tema central de estudo 

estes públicos periféricos, analisados na sua relação (ou não relação) com museus.  

 

Trata-se, como vimos, de uma pequena parcela que se prende com os públicos habitualmente 

remetidos para segundo plano e muitas vezes excluídos, não só no que toca aos museus mas, 

de um modo geral, no que se refere a toda a participação e/ou consumo de produtos culturais, 

reflexo de um panorama mais vasto de exclusão social. Esta situação de exclusão assume, 

muitas das vezes também o carácter de auto-exclusão, gerando mecanismos viciosos que 

cavam cada vez mais fundo o distanciamento do centro da acção, em que, como afirma 

Marielle Gros, a “mudança social exige aqui a criação de novos contextos de sociabilização” 

(cit. in Pinto, 1995: 206). Como recorda José Madureira Pinto (1995: 206): 

 

“quando os círculos viciosos da estigmatização se instalam e os excluídos se tornam 

agentes (ainda que passivos) da sua própria exclusão, não é fácil criar pontos de inflexão 

identitária que levem a mudanças emancipadoras.” (Pinto, 1995: 206). 

 

A investigação a que nos propusemos passou pela questão base de saber se há, de facto, 

comunicação  e, de um modo geral, condições de acessibilidade no que a estes públicos 

periféricos diz respeito, seleccionando-os e caracterizando-os previamente, procurando 

identificar a forma como acedem à informação, a frequência com que usufruem de produtos 

culturais (em particular no que respeita ao trabalho dos museus), as barreiras que sentem (ou 

não) existir á sua participação e o impacto e relevância (se o houve) que estes poderão ter tido 

no seu comportamento, auto-estima e, em conclusão, na melhoria da sua qualidade de vida e 

cidadania. 

 

Terreno delicado e frágil a percorrer, o estudo de públicos periféricos deverá fundamentar-se 

basicamente na análise da oferta (os museus) e da procura (públicos periféricos), avaliando se 

estamos efectivamente em presença de públicos ou não públicos, se a ausência de praticantes 

culturais entre estes grupos reflecte uma posição específica de recepção ou se, efectivamente, 

esta recepção não chega a ter lugar.  

 

É ainda José Madureira Pinto (1995: 205 e 207) que nos alerta para, por exemplo, “(...) a 

excepcional delicadeza de que se reveste a concepção e aplicação de projectos de animação 

cultural em espaços socialmente desqualificados. Além de terem de “gerir” a complexidade 

inerente à heterogeneidade social dos públicos-alvo, compete-lhe tentar inserir-se de forma 

virtuosa em processo de recomposição identitária que globalmente visem o combate à 

exclusão social”, para o que apresenta algumas propostas:  
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“O combate contra a exclusão social faz-se, nestas experiências em que as artes dialogam 

com a rua, tentando conciliar, em instância de socialização com o seu quê de insólito, o 

reconhecimento do desejo como desejo de reconhecimento. O que exigirá sempre a 

abertura solidária do próprio campo de produção cultural” (idem). 

 

Falar de públicos periféricos pressupôs definir o conceito de periferia, isto é, o distanciamento 

em relação a um centro específico de acção, noção considerada, em primeiro lugar, ao nível da 

própria exclusão social, (contexto em que decorre a exclusão cultural). Poderemos citar a este 

respeito as elucidativas palavras de David Sibley (1995: 3 e 4):  

 

“Existem diversos caminhos possíveis para o problema da exclusão social e espacial. Quero 

começar por considerar os sentimentos das pessoas em relação aos outros pela importância 

desses sentimentos no seu efeito na interacção social. Particularmente no que respeita ao 

racismo e formas associadas de opressão. (...) o sentimento de pertença ou não pertença 

contribui de forma relevante para o moldar do espaço social. Acontece frequentemente que 

este tipo de hostilidade para com os outros se articula com a preocupação de propriedade 

de bens mas alguns tipos de diferença, sendo construídos culturalmente, arrastam 

ansiedades e um desejo de afastamento dos outros por parte dos que se sentem 

ameaçados. Claro que isto pode ter consequências económicas. (...) É fulcral a esta questão 

a construção do self, a forma como a identidade individual se relaciona com os contextos 

social, cultural e espacial”.  
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2. Os sem-museu na era da globalização museológica 

 
 

O público constitui, hoje, um motivo de atenção constante da actividade museológica: 

 

“é o discurso que dirigimos aos públicos e a sua apropriação reflexiva que os constitui, 

precisamente como públicos: estranhos que se tornam menos estranhos por essa mesma 

circulação, mediação e apropriação.” (Teixeira Lopes, 2006) 

 

Assumidos como espaços de comunicação por excelência, cabe aos museus não apenas 

contar os seus visitantes, mas contar com eles (Hooper-Greenhill, 1988). O conhecimento dos 

públicos é, pois, factor essencial do trabalho de museu, permitindo-lhe adequar o discurso e, 

através da definição de práticas de mediação ajustadas, cumprir a sua função educativa, 

formativa e de lazer: 

 

“Mesmo quando possuímos um real conhecimento sociológico sobre a composição social, as 

práticas e representações dos públicos, a “estranheza” permanece sempre nos rituais, cenários e 

quadros de interacção. No limite, é-nos apenas possível delinear os contornos de uma comunidade 

imaginada. O que significa que a centralidade do conhecimento dos públicos – e da sua formação 

e alargamento – está na qualidade, continuidade, organização e sistematicidade do contacto 

etnográfico que os intermediários culturais estabelecem nas suas rotinas diárias. O que não colide 

com a necessidade de um conhecimento propriamente sociológico.” (Teixeira Lopes, 2006). 

 

No entanto, e apesar das crescentes preocupações e estudos desenvolvidos neste domínio, “a 

maior parte dos museus não sabe quem os visita – a quantidade parece ser mais importante do 

que a qualidade.” (Hooper-Greenhill, 1988: 213).  

 

Será importante salientar que haverá que distinguir os visitantes de museus de acordo com a 

frequência e regularidade de visita. No entanto, o número de visitantes de museus apresenta 

uma tendência crescente: grupos cada vez mais alargados de pessoas aí se deslocam por 

interesses específicos nos temas dos museus ou suas exposições, por interesses 

generalizados neste tipo de actividades e oportunidades de formação, pela relevância que a 

visita pode assumir na sua vida quotidiana, por questões sociais, em contextos escolares... 

associando-se razões mais específicas a públicos mais frequentes.  

 

Para Marilyn Hood (cit in Hooper-Greenhill, 1988) poderemos traçar seis razões essenciais 

para a visita a museus: estar com pessoas, fazer algo que valha a pena, sentir-se confortável e 

à vontade, desafio de novas experiências, oportunidade de aprendizagem, participação activa. 

Mas haverá que reconhecer que a experiência positiva que o museu proporciona se cinge 

apenas a uma margem estreita de pessoas. Na grande maioria dos casos, a exposição é para 
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o visitante um sistema fechado, a opinião do potencial público não é considerada na sua 

planificação, o que resulta habitualmente em níveis intelectuais demasiado elevados e 

incompreensíveis para a maior parte das pessoas (Hooper-Grenhill, 1988). Trabalhos 

multiculturais (revendo as prioridades no sistema expositivo e na selecção de objectos a expor) 

realizados em museus e referidos por Hooper-Greenhill, têm demonstrado que a atenção 

crescente dada às necessidades e interesses de públicos-alvo claramente definidos permitiu 

mudar a natureza das audiências: 

 

“Os museus devem demonstrar a sua relevância e recrutar as suas audiências num 

mercado de lazer mais agressivo. Já não lhes basta (se alguma vez bastou) existir.” 

(Hooper-Greenhill, 1988: 170). 

 

Haverá que explicar, contudo, por que razão se identificam grupos que se mantêm 

sistematicamente afastados dos museus, apesar da tendência cada vez mais popular que 

estas instituições vêm assumindo. 

 

Diversos estudos realizados têm permitido demonstrar que não são factores como a 

deslocação ou o bilhete de ingresso os que mais condicionam a visita ao museu (Vergo, 1989; 

Darbel & Bourdieu, 1991; Du Bery, 1994). Várias outras explicações têm sido apontadas para a 

não visita ao museu: as condicionantes à visita alinham ao lado dos interesses e dos 

sentimentos de cada um, dos seus contextos individuais de formação e participação social e 

económica, imagem que têm do museu e a atitude que assumem perante ele e perante outras 

actividades de educação e lazer... Fica clara, pois, uma predominância dos factores culturais 

sobre os factores estruturais (Vergo, 1993), visão de psicologia cognitiva, defendida entre 

outros, por Hooper-Greenhill. 

 

O trabalho de Pierre Bourdieu (1996) dá ênfase à importância da socialização individual como 

papel explicativo, em particular através da família e da escola, salientando que a educação, 

através de um longo investimento de tempo, constitui o factor que mais influencia a visita a 

museus.  

 

Para Kelly (cit in Vergo, 1993), os factores sociais influenciam o lazer não como determinantes 

directos mas pelas oportunidades que proporcionam, podendo o lazer ser visto em paralelo 

com o que Bourdieu salienta funcionar com a educação (promovendo a auto-exclusão dos 

menos equipados para participar). Não reconhece, pois, a escolha de não participar que para 

Peter Vergo:  

 

“é simultaneamente criada pela imagem adversa que os museus transmitem através da família e 

entre os seus pares, e justifica a escolha de não participar. Para determinados grupos, os museus 

“não são para nós”.” (Vergo, 1993: 164). 
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O percurso histórico dos museus, associando-os ao poder, a espaços intimidatórios, a 

instituições disciplinadores (Hooper-Greenhill, 1988), totalitárias (Castel, 1984; Foucault, 1997), 

implicados em relações de poder (Bennett, 1995), pensados como alta cultura e moldados por 

modelos aristocráticos, em muito contribui para a constituição dessa imagem adversa: 

 

“Historicamente, o museu actuou, intencionalmente ou não, para inculcar os valores dominantes ou 

o reconhecimento da legitimidade da cultura dominante para entre os populares. Para os não 

iniciados no código dos museus, teria sido um espaço alienígena e intimidatório, enquanto para os 

cultivados seria um local de refúgio de paz e aprendizagem.” (Vergo, 1993:165) 

 

Apesar da enorme proliferação de museus um pouco por toda a parte e da crescente afirmação 

da sua acessibilidade, o público de museus continua, contudo, a centrar-se em franjas 

minoritárias da população, em regime de cumulatividade, associando capital cultural a prática 

cultural. O boom de turismo e a afirmação do turismo cultural, centrados no aumento de tempo 

de lazer disponível e numa maior disponibilidade de rendimentos, a expansão da educação 

(associando-se agora à formação extra-escola), a requalificação dos museus e o aumento do 

seu número, têm sem dúvida trazido aos museus públicos mais numerosos. De facto, cada vez 

mais gente tem oportunidade de visitar museus, embora nem todos tirem disso partido. 

Mantém-se, no entanto, uma parte substancial da população à qual a igual oportunidade de 

participação continua a ser negada. 

 

De acordo com os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística, registavam-se em 

2000, 201 museus em Portugal, dos quais 46 se localizava no norte, contando com 910.720 

visitantes (260.575 em contextos de visitas escolares). Para Lisboa e Vale do Tejo a mesma 

fonte refere 80 museus com 4 812.348 visitantes. Os Censos 2001 vieram apresentar um 

panorama nacional de 258 museus com 8,9 milhões de visitantes, dos quais 18% em contexto 

escolar e 52% do público registado em Lisboa. Há a considerar de entre este público a 

afluência de turistas estrangeiros, particularmente nos museus de Lisboa e Porto. Poderemos 

concluir que apenas uma pequena parcela da população visita efectivamente museus71.  

 

Do lado da procura, os diversos inquéritos realizados sobre as questões de lazer e tempos 

livres (onde vemos incluídas as práticas culturais e, de entre elas, a ida ao Museu) mostram 

(como ficou dito anteriormente), desde logo, duas tendências em sentidos opostos. Vemos, 

numa vertente, excluídos ou praticamente excluídos os indivíduos com profissões manuais não 

qualificadas (Lopes, 2000; Silva et al., 2000), situação agravada pela precaridade de emprego, 

pela instrução, pela idade e pelo género: os menos instruídos, as mulheres de condição 

popular, os mais idosos e as classes populares em geral. Temos, assim, um claro paralelo 

entre a exclusão cultural e a exclusão sócio-económica, reforçando-se mutuamente esse 

                                                 
71 Os dados do Instituto Nacional de Estatística registam em 2001 uma população total em Portugal de 10 356 117, dos 
quais 5 000 141 homens. O Norte alberga 3 657,8, das quais 634,8 entre os 0-14 anos, 2 503,3 entre os 15-64 anos e 
519,7 com mais de 65 anos (Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2001). 
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carácter de exclusão. No extremo oposto, os indivíduos com mais intensas e regulares práticas 

culturais são os grupos detentores de mais elevada formação escolar, os grupos socio-

profissionais de actividade técnica, científica e liberal, jovens, designadamente estudantes do 

ensino superior (cf. Silva et al., 2000). O capital escolar parece constituir, de facto, um 

indicador da condição social, intimamente relacionado com a categoria socio-profissional, pelo 

menos no que vêm provar os estudos realizados pela equipa de Santos Silva (idem) entre a 

população portuense, que não parecem distanciar-se muito do panorama nacional. Como 

refere sugestivamente Paul DiMaggio: 

 

“A cultura, ao ser tema de conversa, aproxima ou afasta as pessoas, forma círculos de 

sociabilidade mais ou menos restritos, estimula a constituição de mercados matrimoniais, facilita ou 

dificulta projectos de mobilidade social.” (cit in Teixeira Lopes, 2000: 36). 

 

De entre as práticas culturais mais fechadas à generalidade das populações está, como vimos, 

a frequência de instituições artísticas, grupo em que se incluem os museus. É o público 

masculino, com mais elevadas habilitações académicas, activos dos quadros, profissionais 

liberais e estudantes jovens e jovens adultos o que em primeiro lugar visita regularmente 

museus e, de entre estes, apenas uma pequena minoria72. Também o público escolar se 

encontra entre o mais assíduo nos museus, assumindo o Museu como instrumento de 

educação complementar à escola (quantas vezes as visitas realizadas neste âmbito, de 

carácter não espontâneo, constituem, entre este público, as únicas experiências e contacto 

com a prática museológica). Resulta, pois, que teríamos que remeter para uma posição mais 

periférica relativamente à actividade dos museus a grande parte das franjas da população. 

Tanto quanto os estudos/registos de públicos dos museus analisados nos permite identificar, 

constituem estes, de facto, os grupos maioritários de visita ao museu. 

 

De acordo com os dados comparativos, recolhidos para a cidade do Porto em 2003 (único ano 

para o qual possuímos a totalidade dos dados de análise, uma vez que para o restante período 

não tivemos acesso aos dados do Museu de Serralves nem do Museu da Imprensa), o público 

dos museus considerados (10 museus integrados na Rede Portuguesa de Museus) totaliza 

254.760 (identificado como público geral) visitantes/ano, o que atribui um número médio de 

25.500 visitantes por museu. Aos serviços educativos coube, neste contexto, o acolhimento de 

172.251 visitantes (68%). A análise mais detalhada permite-nos, no entanto, detectar grandes 

assimetrias, concentrando-se uma parcela significativa de público no Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves - 35%. Os restantes 65% distribuem-se da seguinte forma: 

Museu dos Transportes e Comunicações – 18%; Museu do Carro Eléctrico – 14%; Museu da 

Cidade – 12%; Museu Nacional de Soares dos Reis – 10%; Museu do Papel Moeda – 4%; 

Museu nacional da Imprensa – 3%; Casa-Museu Guerra Junqueiro – 2%; Casa-Museu Marta 

                                                 
72 De acordo com os estudos realizados por Augusto Santos Silva et al. (2000), no universo dos públicos estudado 
apenas 18% tinha instrução superior e destes apenas 60% se assumia como públicos de museus. 
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Ortigão Sampaio – 1%; e Fundação Maria Isabel Guerra Junqueiro e Luís Mesquita de 

Carvalho – 1%.  

 

A análise do gráfico seguinte permite visualizar, de forma mais imediata, os públicos nos 

museus da cidade e constatar a referida distribuição assimétrica dos mesmos: 

 

Gráfico 3: 
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Gráfico 4: 
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Nota: será de sublinhar o facto de não terem sido disponibilizados os dados de públicos 
relativos aos Museu de Arte Contemporânea de Serralves e Museu Nacional da Imprensa, 
razão pela qual não podemos apresentar o quadro completo. 
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3. Públicos periféricos 
 

“All the lonely people, where do they all come from? 

All the lonely people, where do they all belong?” 

 

John Lennon e Paul McCartney73  

 

Ao longo destas páginas foram sendo definidos diversos grupos populacionais que, em função 

do seu posicionamento mais afastado e alheado relativamente aos espaços hegemónicos e 

grupos maioritários (simultaneamente por acção destes e por sua própria acção), ocupam uma 

posição periférica no mundo das interacções sociais, reforçando as hostes dos que, ao nível 

das práticas culturais, designamos por públicos periféricos. Tentamos identificar percursos de 

possíveis explicações para esses fenómenos, simultaneamente de exclusão e de auto-

exclusão. Os públicos a analisar em estudo de casos circunscrevem-se à sua relação com 

instituições museológicas em geral e em particular na cidade do Porto, constituindo este o 

nosso palco de análise. Antes, porém, procederemos a uma caracterização sucinta desses 

públicos alvo do nosso estudo. 

 

Foi nosso intuito debruçar, pois, o estudo sobre os públicos colocados numa posição 

efectivamente marginal relativamente a essas práticas culturais e em particular aos museus, 

seleccionando grupos de entre os que nunca ou apenas ocasionalmente visitaram museus, ou 

aqueles a quem, de algum modo, a participação estará “vedada” por condicionantes várias de 

acessibilidade já referidas (desconhecimento dos códigos utilizados no local, sua publicitação e 

na realização dos eventos; barreiras físicas; barreiras sócio-económicas, barreiras psicológicas 

e culturais...). Analisados os públicos da cultura e, simultaneamente, os públicos dos museus 

da cidade do Porto, identificamos quase sistematicamente as mesmas ausências. Temos, 

assim, neste grupo indivíduos portadores de deficiência, classes populares de menor índice 

sócio-económico e simultaneamente de menor formação académica, terceira idade, 

populações imigrantes a trabalhar e residir em Portugal (de entre os quais destacamos a 

recente vaga de imigrantes do leste da Europa, tradicionalmente praticantes culturais nos seus 

países de origem e em grande parte possuidores de formação escolar elevada). Preocupou-

nos não tanto o contacto com quem nunca foi ao museu, mas (e sobretudo) aqueles sem 

qualquer prática regular de visita, para quem a ida ao museu fica dependente de algo exterior, 

geralmente de uma entidade de enquadramento. Esta análise permitiu-nos não só aferir as 

razões da ausência mas também (e apesar de) as impressões e impacto causados pelo 

conhecimento e contacto pontual com museus. 

 

                                                 
73 In Eleanor Rigby. 
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Acima de tudo pelo reconhecimento que, da parte dos museus, estão cada vez mais cientes da 

sua capacidade de actuação como agentes de mudança social, tomando consciência da sua 

responsabilidade social, procurando “olhar através das paredes” no sentido de reflectir os 

valores contemporâneos e contribuir para sociedades inclusivas. Cabe-lhes promover a auto-

estima e sentido de pertença (pessoal, psicológica, emocional), mas também, a um nível mais 

pragmático, promover a aquisição de capacidades que permitam oportunidades de emprego 

(Sandell, 2003: 48). O sentido da relevância do museu fica claro, também, pela preocupação 

das diversas entidades de enquadramento dos grupos que contactamos em “ir ao museu”, 

constituindo na maior parte dos casos a única experiência do grupo nessa matéria. Tal 

abordagem potenciava, desde logo, a capacidade de aferir as eventuais mudanças e 

percepções resultantes do encontro visitante-objecto, visitante-museu, visitante-acolhimento, 

visitante-acessibilidade. 

 

Sublinhemos alguns aspectos já anteriormente abordados para a existência destes grupos 

periféricos: em primeiro lugar o facto de o acesso aos bens culturais não se ter efectivamente 

democratizado (no sentido da sua acessibilidade), apesar do aumento da instrução média das 

populações e do desenvolvimento das indústrias culturais e da chamada cultura de massas. 

Este factor articula-se com outras questões de acessibilidade que passam, antes de mais, pela 

complexidade da mensagem (aos mais diversos níveis e não apenas no discurso expositivo) 

assumida pelas diversas entidades culturais para com os seus públicos, criando fronteiras e 

condicionando a recepção. Como alerta Teixeira Lopes, apenas os processos de 

aprendizagem/familiarização paulatinos permitem diminuir as fronteiras, desde que respeitando 

as idiossincrasias e singularidades sociais e pessoais bem como a sua liberdade interpretativa 

(Teixeira Lopes, 2000: 59 e 60). 

 

De facto, para muitos, a falta de acesso aos meios de informação generalizados (desdobráveis 

à cabeça) e aos códigos utilizados (quer nestes quer mesmo no discurso expositivo), a 

necessária desatenção perante a multiplicação de cartazes e anúncios que povoam e se 

atropelam nas paredes da cidade, o desconhecimento dos códigos utilizados, as mais das 

vezes, para publicitar os eventos, a falta de hábito/familiarização com as “normas de conduta” 

implícitas na participação nos meios culturais, em muito contribuem para o alheamento de 

grandes franjas da população face à produção cultural. Não sabem o que ocorre, onde ocorre 

ou quando ocorre, desconhecem as condições e códigos de acesso, reforçando o sentimento 

(generalizado) de que, efectivamente, a produção cultural não é para eles. 

 

Por outro lado, o facto de a acessibilidade física aos locais públicos, apesar das orientações 

legislativas nesse sentido (cf. entre outros DL 123/97 de 22 de Maio), não ter ainda, na maior 

parte dos casos, uma correspondente prática, limita a fruição dos espaços e dos eventos por 

parte de franjas específicas da população (idosos, indivíduos com deficiência motora, visual ou 

outra, grávidas ou com crianças de colo…).  
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Parece-nos igualmente importante assumir como base de trabalho o facto de uma mesma 

prática de não consumo poder denotar diferentes atitudes que vão do desconhecimento, 

vergonha cultural ou decepção, à recusa face a determinado produto e desinteresse, evitando 

cair no dilema consumo/não consumo ou público/não público (Teixeira Lopes, 2000: 45): 

 

“Resta saber, no entanto, quais as reais possibilidades de transformação da ordem social pelas 

“tácticas”. De facto, ao surgirem como instrumentos dos fracos, aqueles que não têm nem lugar 

nem poder (...), serão as tácticas suficientes para a mudança das “regras do jogo”, um jogo que 

não os reconhece como jogadores? Não estaremos em presença de uma mera gestão do 

quotidiano, uma arte da sobrevivência sem consequências na distribuição do poder? (...) não 

morrerá o seu efeito no mesmo instante da sua comunicação?” (Teixeira Lopes, 2000: 54) 

 

A cultura alinha ao lado de factores de integração como o território, a economia (mercado), a 

política (um governo central), ou a cidadania (identificação e direitos), sendo porventura o seu 

factor simultaneamente mais visível e mais complexo (Schudson, 1994). Todas as sociedades 

serão, pois, fictícias, afirma ainda Schudson, no sentido em que nunca se conhece ou ouviu 

falar da maior parte dos seus membros. É o desconhecimento mútuo que gera a conflitualidade 

latente e arrasta para mecanismos de exclusão, parecendo esquecer que a diversidade de 

culturas gera o enriquecimento da sociedade. Aliam-se a este contexto factores de 

empobrecimento e de irregularidade (como é o caso de muitos imigrantes), associando 

desigual distribuição de riqueza a desigual distribuição de poder, dificultando o acesso às mais 

elementares condições de dignidade humana (Leitão, 1998: 55). 

 

Conforme previamente referido em capítulo próprio dedicado à descrição da metodologia 

utilizada, a análise dos públicos periféricos foi realizada com base quer em entrevistas semi-

directivas centradas, de grupo, quer em contactos informais e observação directa. Constituem 

as entrevistas realizadas no terreno que assume maior relevância para o nosso trabalho, quer 

pela riqueza de informação que fornecem para o tema em análise (decorrente da orientação 

dada pelo entrevistador), quer pelo contacto privilegiado e direccionado que constituiu entre 

grupo de entrevistados e entrevistador.  

 

Destacamos alguns factores de comunicação que nos pareceram merecer ser referidos. Desde 

logo a necessária atenção dada à totalidade da comunicação, para além da comunicação 

verbal implícita – a gestualidade, a expressão, as convenções do discurso e do diálogo, o 

olhar, o despoletar de simultaneidade de diálogo face a determinados motes... Por outro lado 

haverá que ter em atenção o alerta de Hooper-Greenhill para a relevância das respostas tácitas 

relativas a comportamentos, atitudes e valores de cada um, definidas como a subtracção de 

tudo o que pode ser dito a tudo o que os indivíduos sabem (2000: 116).  
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Um outro aspecto a considerar é o facto de todas as entrevistas terem sido realizadas num 

espaço em que o grupo se sentisse confortável e à vontade, que identificasse como seu (e não 

dos outros, no caso identificados com o entrevistador) tendo sido sempre privilegiados os seus 

espaços de encontro habituais. Assumindo a questão da comunicação como base transversal a 

todo o trabalho, consideramos ser esta uma premissa essencial que, a não ser cumprida, viria 

pôr em causa a essência da própria investigação. Ali, em cada caso, assumimos nós 

deliberadamente a posição periférica. 

 

Por outro lado, ainda, a disponibilidade para a entrevista, quer no momento da sua marcação 

quer no momento da sua realização. De salientar nesta matéria, por exemplo, a enorme 

dificuldade na marcação de entrevistas a grupos de terceira idade e de populações social e 

economicamente vulneráveis (efectuada através de entidades de enquadramento, como foi 

referido). Curiosamente, a justificação para tal distanciamento constituía, precisamente, a 

motivação do nosso trabalho – o sublinhar da fragilidade socio-económica dos grupos; do seu 

alheamento relativamente às actividades culturais assumindo tratar-se de matérias em que não 

participam; a referência a dificuldades motoras para deslocação aos locais e usufruto dos 

espaços (no caso da terceira idade); a eventual inibição que o nosso contacto (e mais ainda a 

gravação da entrevista) poderia provocar nos grupos; e, de um modo geral, o claro assumir, 

pelo somatório dos factores enunciados, da efectiva postura periférica dos grupos em questão, 

motivo pelo qual vimos recusados muitos dos pedidos efectuados de acesso a tais grupos. 

 

Notemos que, paradoxalmente, é muitas vezes apenas no enquadramento institucional que os 

grupos de públicos que designamos de periféricos encontram espaço e oportunidade de 

acesso aos bens culturais! 

 

O quadro que a seguir se apresenta procura traduzir, resumidamente, os qualificadores mais 

significativos que cada grupo estabelece com a unidade de contexto museu: 

 

Quadro nº 40 

Grupo  Qualificadores positivos Qualificadores negativos 

Cegos  Desperta os sentidos e a imaginação Estático, silencioso, escuro, frio 

Mulheres Bonito, interessante, culto Caro, (distante, elitista, pouco acessível)* 

Jovens  (pode ser) interessante  Parado, sem interesse, (sem relevância)* 

Terceira idade Bonito, interessante, (de convívio)* Pouco acessível (fisicamente) 

Imigrantes  Desejo  (sem relevância)*, caro 

• qualificadores implícitos ao longo do discurso mas não verbalizados. 
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3.1. O “museu é muito… silencioso… monótono… escuro…” 

 

Os Censos 2001 registam em Portugal uma população deficiente residente de 636.059 

pessoas, sendo de entre eles o grupo maioritário os portadores de deficiência visual (163.059).   

No distrito do Porto, a deficiência visual atinge 22.144 indivíduos (num total de 79.761 

deficientes). As questões da deficiência colocam condicionantes aos mais diversos níveis, 

agudizadas de acordo com o grau e tipo de deficiência, mas que se poderão resumir numa 

menor mobilidade, maior dependência, maior dificuldade de integração, maior fragilidade de 

integração profissional, quantas vezes traduzidas em situações e atitudes estigmatizantes e de 

isolamento. 

 

Integrados em instituições, é recorrente a participação de grupos desta população em 

actividades culturais e em particular na visita a museus. Trata-se de visitas guiadas, por 

marcação prévia e, na maior parte dos casos, preparada ou adaptada especificamente para o 

grupo em questão. Enquadram-se, por isso, nos públicos acolhidos pelos serviços educativos 

dos museus. 

 

Fica, no entanto, praticamente vedada ou dificultada a possibilidade de visita por “sua conta e 

risco”, mais acentuada nuns casos do que noutros. Pela falta de acesso físico à informação ( 

no exterior e em particular na exposição do museu), pelas barreiras físicas de acesso, pelas 

barreiras psicológicas de acesso (traduzidas numa atitude perante o visitante), pelo 

desconhecimento dos códigos… Por um conjunto de razões adivinhadas à partida, mas que só 

o contacto directo com os públicos veio permitir confirmar ou negar, bem como avaliar o peso 

relativo. 

 

No estudo de casos no âmbito da nossa investigação acompanhamos, através de observação 

directa participante, uma visita de um grupo de cegos ao Museu do Carro Eléctrico, realizada a 

convite do museu através da ACAPO, assim como a edição de um catálogo do museu em 

Braille. Nos dois casos, o grupo manifestou o seu agrado pelo acolhimento a que o museu os 

vinha habituando, promovendo visitas com sessões de manuseamento de peças e com a 

edição do catálogo (que mereceu uma sessão especial de lançamento, aberta ao público e 

divulgada na comunicação social).  

 

Neste contexto, realizamos uma entrevista com um grupo de cegos através da sua instituição 

de enquadramento: a ACAPO - Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal. As razões para 

seleccionar um grupo de cegos no âmbito da nossa investigação prendem-se com o facto de 

constituírem o grupo mais numeroso ao nível das deficiências registadas; pelo facto de, 

estando-lhes vedada a visão, ficar condicionado o interesse no acesso a espaços 

museológicos, pela falta de acesso à informação (na divulgação como no espaço expositivo), 
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quer escrita, quer (e principalmente) pelo carácter “intocável” do acervo exposto nas 

exposições.  

 

Tratou-se de uma entrevista semi-directiva centrada a um grupo de 16 cegos e amblíopes, 

integrados numa acção de formação profissional na ACAPO – Porto. A entrevista decorreu na 

sua sala de formação, espaço habitual de encontro do grupo, integrando dois dos seus 

formadores, também eles invisuais. Das características do grupo há a salientar o equilíbrio 

entre o número de homens e de mulheres, de idades compreendidas entre os 23 e os 48 anos 

de idade. 11 elementos são solteiros, 3 casados e 2 vivem em união de facto. Quanto ao local 

de residência, e apesar de a formação, diária, decorrer no Porto, apresentam grande 

diversidade geográfica: apenas 7 residem no Porto, vindo 1 de Lourosa, 2 de Viana do Castelo, 

1 de Vila Real, 1 de Cinfães, 1 de Vieira do Minho, 2 de Matosinhos e 1 de Vila Nova de Gaia. 

Também a sua nacionalidade é diversa: apesar de uma maioria de portugueses, o grupo 

integra 1 timorense, 1 moçambicano e 1 venezuelano. Questionados sobre o nível de 

escolaridade, salienta-se de imediato uma grande discrepância, pese embora o facto de todos 

participarem na mesma acção de formação profissional: 10 têm entre o 1º e o 2º ciclo do 

ensino básico, 3 o 3º ciclo do ensino básico e 3 são licenciados (dos quais fazem parte os dois 

formadores). 9 elementos do grupo declaram já ter trabalhado, estando hoje desempregados e, 

por tal razão, a fazer formação; 5 nunca trabalharam e 2 (os dois formadores) estão no activo. 

 

Não poderemos deixar de começar por referir a enorme simpatia, disponibilidade (ou mais 

ainda, vontade de participar) e à vontade do grupo. Acolheram-nos de forma plena, interessada 

e colaborativa. Falavam, de um modo geral, sem gestualidade mas com grande expressividade 

facial, sem rodeios e de forma ordenada, evitando conversas simultâneas e repetição de ideias. 

O som constitui um elemento essencial de comunicação e de orientação, por isso respeitam a 

vez de cada um, não se interrompem, não se sobrepõem. Contaram experiências pessoais, 

falaram do que sentem, da forma como vêem, do que gostam. Brincaram com as suas 

fragilidades passando mensagens sobre as quais vale a pena reflectir. 

 

Procuram participar no que de cultura acontece na cidade, sempre que podem, sempre que 

lhes é permitido, mas não com a regularidade que gostariam, por questões financeiras, de 

mobilidade (“estou sempre dependente”, são os “buracões”…), de disponibilidade. Já visitaram 

alguns museus, gostaram de muitas das experiências, mas a sua preferência vai para o teatro, 

pelo “sentido”, porque geralmente é falado em português, porque “consegue-se absorver 

mais...  movimento… a expressão…”. No museu sentem-se mais perdidos, menos atraídos: 

 

“Não, eu, eu acho que os museus são demasiado… estáticos. Parados… São… é, é. São 

muito estáticos, não há… não se sente movimento, não se sente… não, não… é de uma 

falta de dinâmica… Uma pessoa… para nós, ah… ou melhor, pessoalmente, não é, quando, 

quando entro num museu, mesmo indo acompanhada, é muitooo… muito silencioso, 

muuuito…” 
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“… monótono…” 

“… escuro…” 

 

No teatro a acção apresenta-se-lhes, o movimento está na peça, nos actores e o “visitante”, 

sentado, usufrui do que lhe é apresentado. No museu, pelo contrário, a acção deve ser 

procurada, é o visitante que se desloca no espaço, procurando, intervindo até, mas implicando 

sempre a sua mobilidade. Dentro do teatro é este que se desloca na sua frente; mas dentro do 

museu são eles que têm que se deslocar. Esta questão é particularmente relevante, sobretudo 

para quem, como o grupo em questão, não acede visualmente aos espaços nem ao que está 

exposto e que, consequentemente, vê a sua mobilidade reduzida. 

 

Bem sugestivo, a este propósito, é o excerto do quadro de análise de conteúdo formal de 

expressão comparando as unidades de registo “museu” e “teatro” que a seguir se apresenta74: 

 

Quadro nº 41: 

Análise de conteúdo formal de expressão 

Unidade de registo Qualificadores  Unidades de contexto 

Vivo  

Desperta  

Absorve  

Movimento 

Teatro 

Expressão  

Actividades culturais 

Dependente 

Perdido 

Muito estático 

Falta de dinâmica 

Muito silencioso 

Monótono 

Escuro 

Frios 

Obra de arte 

Visões 

Memórias 

Associações 

 
Museus  
 
 

Completamente diferente 

Museus  

(cfr. anexo CVI). 

 

Mas é também o silêncio, a ausência de referências, porque no museu “parece que não está 

nada à minha volta! (…) só sinto aquilo que realmente me permitem tocar”. O resto é o vazio, 

não têm percepção de quase nada, é “escuro” (menção particularmente curiosa!). Por isso “nós 

ouvimos falar do museu, nós não vemos, automaticamente, ah… já não faz o sentido”. Mas 

                                                 
74  Quadro em anexo CVI. 
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esta questão depende da percepção de cada um, sublinha, dando exemplo dos cegos tardios a 

quem, pela existência de referências visuais anteriores, é facilitada a interpretação do que 

sentem, despertando outra curiosidade e interesse para a visita. Neste contexto, as peças 

adquirem novo sentido. E contam, a propósito: 

 

“Aqui há uns anos atrás, no Museu Soares dos Reis, quando eles tiveram uma exposição 

sobre o romantismo e abriram a exposição às pessoas cegas (...). Houve meia dúzia de 

cegos que foram ver essa exposição – portanto, já lá vão alguns anos. E então chegaram a 

uma conclusão que foi a seguinte: os cegos, as pessoas que eram cegas de nascença, 

gostaram da exposição, mas… mas dirigiram mais a atenção para as explicações sobre a 

época romântica, para as explicações que receberam sobre o romantismo… (…). E os 

outros, os cegos tardios, não se ligaram tanto nas explicações… do guia, mas nas peças em 

si. Tanto que acontece, aconteceu uma coisa curiosa. Uma das pessoas que foi, e que 

cegou com vinte e poucos anos, quando tocou num dos bustos que lá estava disse logo: 

este é o Alexandre Herculano!” 

 

A falta de visão proporciona-lhes uma outra visão do mundo, de que nos dá conta, entre outros, 

o seguinte testemunho: 

 

“A escultura para mim não me dizia nada. Eu olhava para as peças, as pessoas diziam que 

eram bonitas e eu não ligava, para mim aquilo era um pedaço de pedra! (…) ceguei aos 

vinte e dois. E… o ano pa… este ano, fui ao Museu Soares dos Reis e tive a experiência de 

tocar nas peças e vim de lá a adorar aquilo! Quando via não gostava e quando… tocar nas 

peças, sentir os pormenores todos, passei a ver de maneira diferente! E a compreender 

melhor o porquê das pessoas gostarem tanto daquelas obras de arte.” 

 

Porque se a visão nos abre portas, leva também a “um desperdício dos outros sentidos!”. Por 

isso é fundamental ouvir, mas também tocar, cheirar, instigar todos os sentidos para promover 

sentimentos. É assim que o museu assume relevância para quem não vê. Bem entendem que 

é preciso garantir a adequada preservação as peças, que haverá objectos que não poderão 

mesmo ser tocados. Mas às vezes também falta sensibilidade por parte dos museus: 

 

“E também há outra coisa, às vezes nos museus também falta um bocadinho, ah… digamos, 

de sensibilidade da parte dos museus para distinguir quais são as peças que se podem ou 

não se podem tocar. É óbvio que há peças que não pode ser tocadas. Compreendemos.” 

 

Mas muitas das experiências que acumulam são positivas e podem servir de exemplo 

enquanto práticas válidas no trabalho dos museus com cegos. E não é só o ser-lhes 

proporcionado tocar nas esculturas do Museu Soares dos Reis. São também as informações e 

explicações transmitidas por um bom guia, a sua capacidade de transmitir informações que 

permitam uma construção mental de imagens a associar a cada objecto; as sessões de 
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manuseamento de réplicas (ainda que sabendo tratar-se de cópias de materiais bem diferentes 

do original, percepcionam a forma, os elementos que a compõem…): 

 

“Por exemplo, eu também fui ao Oceanário, nós não vimos lá peixe nenhum, nem podíamos 

tocar nos peixes, nem nada. Só que o guia era impecável, descrevia as coisas de uma 

maneira tão boa, tinha… peças em plástico a mostrar o… os caranguejos, os tubarões, 

dentes de tubarão… E ele conseguiu manter – quantas pessoas? Para aí umas vinte 

pessoas – três horas e tal atentas àquilo e… gostar daquilo, e…” 

 

Por isso preferem a visita acompanhada por um guia do museu, que descreva e a quem 

possam questionar; em grupo, para que possam trocar ideias e comentários, partilhar 

sensações e emoções; ou com família ou amigos que lhes sirvam de olhos e lhes descrevam o 

que têm na sua frente. E afirmam que para ir ao museu estão sempre dependentes de 

terceiros: 

 

“Eu acho que o mais importante, já agora, é ir, ir acompanhada, não de A, B ou C. É ir 

acompanhada por uma pessoa que nos saiba transmitir aquilo. Eu vejo, mas antes não dava 

valor nenhum àquilo que via e agora dou valor àquilo que não consigo ver.” 

 

Mas preferem, de facto, marcar previamente a visita acompanhada, de grupo e garantir, deste 

modo, o seu pleno usufruto. Porque: 

 

“É muito importante aquilo que é verbalizado! Ah.., e portanto, ah…aquilo que inicialmente 

dissemos, também, que é, ah… a forma como nós vemos as coisas, ah… é diferente da 

forma como vê… melhor, se calhar ver aqui, não… mas como percepcionamos as coisas, é 

diferente da forma como o normal visual percepciona! (…). E portanto, nós quando estamos 

com um grupo que partilha da mesma, das mesmas experiências que nós e da mesma 

forma de percepcionar, ah… pronto muitas vezes também nos ajuda a, não é?, a… a novas 

descobertas através dos nossos… através dos sentidos que nós utilizamos para.. para 

observar, não é? 

 

Sublinhemos a associação sistemática à unidade de contexto “museu” das acções “ver”, por 

vezes também substituído por “observar” ou “percepcionar”. Mas o museu aparece associado 

também a “tocar”, “sentir”, “ouvir”, “verbalizar”.  

 

Vão ao museu para ver as peças e não é o percurso de acesso que lhes inibe a participação, 

porque “nós quando saímos daqui às cinco horas, se formos ali para Santa Catarina… 

qualquer museu é… é um paraíso comparado com aquilo…”. Por isso “às vezes conta mais um 

bom guia e… e o ambiente em si”. 

 

Acham que os museus estão a cair em “exageros” ao nível das acessibilidades, preocupando-

se em habilitar-se para recebê-los enquanto visitantes individuais. Porque não é isso que os 
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leva ao museu. Embora afirmando que estão sempre dependentes de terceiros para ir ao 

museu, é, no entanto, assim que preferem lá ir, pois de outra forma a visita não lhes suscita 

interesse: 

 

“eu acho que se caiu um bocado, quando se fala em questões de acessibilidade, eu acho 

que se caiu um bocado no oposto. E tentar que as pessoas façam tudo sozinhas. 

Inclusivamente que se visite um museu sozinho. Que tenha a possibilidade, digamos, prática 

e técnica, de conseguir ir visitar o museu sozinho. Mas isso não, não tem… Quer dizer, 

quanto a mim e pelas opiniões que se deram aqui também - não tem… não tem interesse, 

portanto. (…) Porque mesmo o discman não é prático, porque pára, depois toca na peça, 

depois volta outra vez, depois já não está no sítio, depois a pessoa sem querer já desligou, 

depois volta a começar… é um bocado complicado. (…) Portanto, para pessoas cegas e 

amblíopes é mais prático ter um guia (…) E por outro lado acabamos por nem sequer tirar 

proveito nenhum da exposição, porque não… se quisermos perguntar alguma coisa, se 

tivermos alguma dúvida, se tivermos alguma questão mais, não temos a quem. Porque a 

cassete está sempre a andar, ou o disco está sempre a andar, não é? Portanto, eu acho que 

se tentou passar um bocado para o outro lado da acessibilidade. Tudo acessível “e agora 

vais sozinho!” Sim, mas se eu não quero ir sozinho, por que é que eu hei-de ir sozinho?…” 

 

Outra questão é a do acesso à informação. Por vezes passa informação no canal Dois, mas 

também se opta por legendas… quando (vão por exemplo à Casa da Música para ver um 

concerto) pegam em informação escrita não têm quem a leia…por isso era importante “se a 

informação dos museus e de casas de espectáculos tivesse disponível na Internet em sites 

acessíveis”, porque é “a forma em que não estamos dependentes de terceiros”. E por isso 

deixam a sugestão: 

 

“haver um site que coordenasse toda essa informação. Que uma pessoa pudesse, sei lá, 

escolher… uma cidade e que a partir daí conseguisse ter as ligações para todo os museus, 

por exemplo.(…) É assim: para chegar ao museu eu também tenho… que saber o nome do 

museu para meter no motor de pesquisa. Se não souber posso… pode existir um museu 

vinte anos na minha cidade e eu nem sequer saber que ele lá está! Se existisse uma 

espécie de um site guia onde tivesse essa informação referenciada, era ideal. Era criado um 

museu novo, era inserido ali e eu sabia que esse museu, a partir daquela data, existia.” 

 

É transversal a toda a entrevista uma postura positiva, optimista até, sugerindo modos e 

práticas que possam melhorar a comunicação entre os museus e os invisuais. Fica claro não 

se tratar de questões de exclusão/auto-exclusão. Pelo contrário, participam e manifestam o 

claro de desejo de estar, de ir e de colaborar. Não é também a mobilidade que os inibe, porque 

aos obstáculos estão já bem habituados e sabem como “conviver” com eles. É, antes de mais, 

a relevância, o sentido de ir: sozinhos sentem deslocar-se num espaço vazio, silencioso, 

escuro. E ainda que lhes disponibilizem informação áudio, para quê movimentar-se nesse 

espaço onde não vêem, ouvindo apenas? Assim, ou o museu dispõe de um bom guia que lhes 

mostre a exposição, que lhes possa também disponibilizar réplicas para manuseamento; ou o 
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museu tem abertura para saber avaliar convenientemente o acervo em que podem tocar, 

observar; ou a visita não faz sentido. É, pois, a exploração dos sentidos que dá sentido à visita. 

 

 

3.2. “Porque isso para nós é uma aventura!” 

  

Fica claro da análise dos diversos estudos de públicos que são as populações de maior 

vulnerabilidade sócio-económica as que denotam as menores práticas culturais, reforçando a 

interrelação entre social e o cultural. À exclusão sócio-económica corresponde, pois, a 

exclusão cultural. Este isolamento cultural é ainda mais marcante, como vimos, na população 

feminina (cfr. entre outros Santos Silva, Alexandre Melo, Maria de Lourdes Lima dos Santos). 

 

Analisado o território nacional e sua população, desde logo ressaltam as taxas de desemprego 

na ordem dos 6,1% (2001), maioritariamente femininas, as taxas de analfabetismo rondando 

ainda os 9% (2001) e um peso substancial do 1º ciclo de entre os que detêm níveis de 

escolarização. Os dados para o Porto variam ligeiramente dos resultados nacionais, quer pela 

sua capacidade de recepção dos fluxos migratórios (enquanto segunda cidade do país), quer 

pela sua vertente de cidade universitária. Apresenta, pois, no mesmo ano uma taxa de 

desemprego mais elevada, na ordem dos 10,2% e uma menor taxa de analfabetismo (de 

4,8%). 

 

Num contexto assim apresentado, pareceu-nos pertinente incluir no nosso estudo, a entrevista 

a um grupo de mulheres de um bairro às portas do Porto (o Bairro do Seixo, Matosinhos), de 

idades compreendidas entre os 39 e os 52 anos, contactadas através do ATL do bairro. 

 

Comecemos por caracterizar o grupo: 5 mulheres, sendo 1 solteira, 2 casadas, 1 em união de 

facto e 1 divorciada. Apenas 1 afirma ter frequência do 9º ano de escolaridade, tendo as outras 

completado apenas o 1º ciclo. Tal é também a situação dos cônjuges e do enquadramento 

familiar, em que os pais têm o 1º ciclo ou são analfabetos. Todas elas afirmam terem estado 

empregadas, estando hoje ocupadas somente com as tarefas domésticas (1 caso afirma 

trabalhar como “mulher a dias”), com 1 ou 2 filhos (com excepção de 1 solteira sem filhos e de 

1 com 6 filhos). Residentes no Bairro do Seixo, são oriundas do Porto (2), Matosinhos (2) e 

Espinho (1). 

 

A entrevista decorreu no espaço do ATL do Bairro do Seixo, onde habitualmente se encontram, 

tendo a duração de cerca de 45 minutos. 

 

O grupo recebeu-nos com grande disponibilidade e vontade de colaborar. Denunciava à partida 

uma forte proximidade entre si e propensão para o diálogo, logo traduzida em inúmeras 

conversas paralelas que muitas vezes se distanciavam da nossa “conversa” e apenas repetiam 
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e reforçavam as ideias apresentadas (criando até ruído que dificultava a entrevista). Alguns 

temas mostraram-se particularmente susceptíveis de originar tais situações, que se foram 

avolumando à medida que a entrevista decorria. Era então que, claramente, falavam todas ao 

mesmo tempo. Outro facto digno de nota é a sua gestualidade. Se no início o grupo se 

mostrava mais acanhado, olhos expectantes postos em nós, pousando os braços cruzados em 

cima da mesa, logo se articulava em largos gestos voltando-se na cadeira para os diversos 

lados à medida que a conversa tomava força.  

 

Às primeiras questões respondiam com frases curtas, apesar da nossa insistência em “fazer 

conversa”. A primeira referência recai nos filhos: quando abordamos o grupo relativamente à 

ocupação dos seus tempos livres, referem ir com os filhos ao parque e é também com os filhos, 

no âmbito da sua actividade escolar, que contactam com as únicas actividades culturais 

mencionadas (o teatro, um ou outro espectáculo…). Hoje, afirmam, não têm conhecimento 

dessas actividades, “o que está afixado é só vacinas de cães”, “falta publicidade”, na televisão 

não dá nada (a não ser na Dois, mas “é mais de madrugada do que durante o dia”) e folhetos 

“é só do Partido Comunista e não sei quê”. 

 

Sabem existir ali ao lado um museu, o Museu do Linho, que não conhecem, pois apesar de 

reconhecerem ter muita coisa e “coisas antigas” e de considerarem que “deve ser bonito”, “não 

puxa a visita”. Há mesmo quem passe diariamente à porta do Museu de Soares dos Reis, onde 

gostava de ir mas nunca foi “porque está sempre fechada a porta”. 

 

As primeiras afirmações parecem carregar muito mais informação implícita do que o que é 

transmitido, transparecendo deixar sempre algo mais por dizer. Só depois a conversa ganha 

outra dimensão, muito associada ao mote lançado pelo quinto elemento do grupo que se veio 

juntar mais tarde.  

 

Não costumam visitar museus, afirmam, e apesar do conhecimento que denotam ter 

relativamente a vários museus (fruto da sua participação como formandas num curso de 

prestação de serviços ministrado no bairro), poucos foram aqueles em que entraram. Mas o 

que viram gostaram, aprenderam, sentiram até vontade de voltar. Apenas um elemento do 

grupo se refere a um museu que visitou por sua iniciativa – o Museu de Cera em Fátima – que 

lhe agradou muito já que “acho aquilo muito real”; e outro elemento refere ter visitado em 

criança o Museu da Cortiça de Santa Maria de Lamas. As restantes estiveram no museu da 

Alfândega (o Museu dos Transportes e Comunicações), onde fizeram “muitas coisas” e do qual 

gostaram muito, onde, afirma um elemento, “deixei lá alguma coisa. Fiquei com vontade de 

voltar lá”. Mas também foram levadas ao Parque Biológico, ao Pavilhão da Água… Sempre 

“pelo curso”, porque “se a gente não for através da escola… não vai. Fica caro”: é o transporte, 

a entrada… - “às vezes penso, chego a pensar nisso. Quando tal… às vezes tem que se contar 

o dinheiro”.  
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Também a falta de informação inibe a visita pois como “não conhecemos muitos museus, não 

sabemos do que gostamos”. Dos museus que referem conhecem apenas o nome, não sabem 

o que apresentam. E se não têm essa informação é porque “não fazem uma exposição para 

nós, só fazem para os outros”.  

 

Associam os museus a coisas antigas, às quais reconhecem interesse, mas “ir visitar” seria em 

grupo - “preferia um grupo de mulheres”. Assim - sublinha um elemento - “eu era capaz”. A ida 

ao museu é, pois, claramente associada a um desafio, a uma dificuldade, denotando total falta 

de familiaridade, evidente face ao desabafo “ninguém come ninguém”. Curioso será notar a 

frequente associação da unidade de registo “museus” a “sonhar”, “(não) imaginar”, “caros”, 

“outros” (estes entendidos como “gente culta”, de “alto nível”, bem vestida e rica).  

 

O tema suscitou a multiplicação de conversas paralelas, reforçando as mesmas ideias. E é o 

novo elemento que se vem juntar ao grupo mais tarde, que lança para a conversa as razões 

até aí apenas implícitas, despoletando sentimentos, reflexões, debate. É a inibição ou mesmo 

vergonha de entrar sozinhas no espaço do museu, a falta de “lata”. Porque não é só a visita,  

 

“é chegar lá, chegar à recepção e dizer se pode entrar e não pagar nada. Chegar, entrar 

assim sem dizer nada a ninguém! Se vamos acompanhadas temos mais lata (…)”.  

 

Sentem-se expostas, vulneráveis, sentimento bem traduzido no uso de expressões como 

“inferiores”, “superiores”, “ter lata”, “não ter vergonha”, “ser capaz”, “sentir-se mal”, “não saber o 

tratamento”, “não temos chance de nos atirar”. Embora não seja claramente assumida, o 

sentimento de vergonha é, pois, transversal a grande parte do discurso relativo a museus.  

 

Na televisão só ouvem falar do Museu de Serralves, onde entram pessoas que “têm galardão”, 

“convenientemente” vestidas (de “fatinho” e “gravatinha”), pessoas “muito cultas” e de “alto 

nível”, cerceando a sua possibilidade de participação, pois “eu acho que nós nunca temos a 

chance de nos atirar… para essa aventura! Porque isso para nós é uma aventura!”. Um claro 

posicionamento de não pertença, de auto-exclusão, numa afirmação implícita de que o museu 

não é para nós. O tema suscita novo debate entre o grupo, falam em simultâneo, não se 

consegue perceber a argumentação. Há quem afirme, no entanto, que iria na mesma, que 

embora não andando assim vestida “também sou senhora”. Mas na verdade nunca foi. Negam 

por palavras o que está subjacentemente afirmado nos seus comentários. Não é vergonha, não 

é o sentir-se inferior, os outros “não são mais do que nós”. Mas é, recorda-nos outra,  

 

“o tratamento. O tratamento que aquilo tem para ir. Eu não sei qual é o tratamento por causa 

do dinheiro… eu não sei qual é o valor, entre aspas. (…) Eu nunca lá entrei, nunca fui, 

nunca me aventurei… mas imagino”.  
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E imagina que será mal atendida pela sua (“evidente”) condição socioeconómica, que não se 

sentirá enquadrada, que será como em todo o lado em que “as pessoas que vão que são ricas 

são muito mais bem atendidas do que os outros”. E os outros são elas, cuja débil capacidade 

financeira e forma de apresentação consideram evidente para os demais e, mais do que isso, 

estigmatizante. Pelo desconhecimento dos códigos: de conduta, de participação, de 

apresentação. Pela falta de familiarização. Por um claro sentimento de não pertença. Pela 

auto-exclusão construída na “exclusão” que, “imaginam”, será igual no museu ao que é em 

todo o lado. Porque o museu não é para nós, lemos nas entrelinhas, embora tal nunca seja 

afirmado. As respostas são tácitas (como nos recordava Hooper-Greenhill), em que o que 

dizem é subtraído à totalidade do que sabem. 

 

Por isso é melhor ir em grupo, com visita marcada e acompanhada, porque “temos mais lata”; 

“ir pelo curso”, em grupo, “até para fazermos perguntas e eles (os guias) responderem”. A 

coesão do grupo reforça a possibilidade de participação, aderem sempre que “nos é dada a 

oportunidade”. E por isso se sentem “um bocadinho mais cultivadas” pelas oportunidades de 

participação: nas visitas a museus pelo curso, como na própria formação ou nos pequenos 

trabalhos manuais que executam no ATL do bairro onde se encontram nos tempos livres. Mas 

em Serralves “não me imaginava”, até porque  

 

“nós não temos tempo de sonhar, senão o tombo é enorme (…). Se eu sonho ir a 

Serralves… se eu nunca vou. Eu tenho que ver aquilo que tenho”. 

 

Torna-se evidente, na entrevista realizada, um mecanismo viciante de exclusão – auto-

exclusão. Não é a fisicalidade do museu que inibe a visita, antes a imagem que dele foi 

construída. Onde foram sentiram-se bem, do que viram gostaram, do que experimentaram 

guardam saudade e vontade de voltar. Mas foi a oportunidade de o fazerem “pelo curso”, em 

grupo, que permitiu materializar a visita. E se o dinheiro não chega para tudo, desconhecem 

também, paradoxalmente, o preço de entrada ou as possibilidades de visita gratuita nos 

museus. Imaginam que se pagará muito dinheiro, demasiado para as suas bolsas. Mas a maior 

resistência é mesmo a vergonha cultural, o desconhecimento dos códigos (no acesso ao 

museu, como no acesso à informação do museu, como ainda no estar no museu). Não é a 

exposição, a não-familiarização com os conteúdos expositivos que é posta em relevo. É o 

“tratamento”, é o “não ter lata”, é o peso do risco de “aventura” a sobrepor-se ao “sonho”. É o 

entrar no museu, dirigir-se à recepção, mostrar vontade de visitar e expor-se ao recuar face a 

um preço que (julgam) não podem pagar. É o estar onde (sentem) não é para estar, é o entrar 

no mundo dos outros. É o estigma da sua condição social, a sua vulnerabilidade económica, a 

sua não familiarização com esses espaços que nós, museólogos, afirmamos democráticos. 
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3.3. Uma pessoa “sabe o que pode lá ver, mas não sabe o que pode lá 

fazer” 

 

Que as populações de maior vulnerabilidade sócio-económica são as que denotam as menores 

práticas culturais, reforçando a interrelação entre social e o cultural, já foi anteriormente 

sublinhado. À exclusão sócio-económica corresponde, pois, a exclusão cultural. Vimos 

igualmente que, a este nível, são os jovens os maiores deficitários, com elevadas taxas de 

desemprego e proliferação de situações de emprego precário (cf. a este propósito Pais, 2001). 

A escola, actuando de forma inclusiva (nomeadamente pela escolaridade obrigatória), procura 

contrariar processos de exclusão cultural, actuando pela repetição de práticas com vista à 

familiarização. Mas o processo, lento e paulatino, está ainda longe de resultados palpáveis 

como denota a entrevista realizada a um grupo de cinco jovens do Bairro da Biquinha, á 

entrada do Porto (Circunvalação, Matosinhos), através do Centro de Jovens da Biquinha. 

 

O grupo, de idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos, moradores no Bairro e naturais 

de Matosinhos, incluía 2 elementos com o 2º ciclo, 2 a frequentar o 9º ano e 1 a frequentar o 

11º ano. Relativamente à escolaridade dos pais, 3 elementos não sabem responder e 2 

afirmam terem o 1º ciclo. 1 elemento (o mais velho) trabalha como motorista por conta de 

outrem, outro encontra-se desempregado, e os restantes 3 elementos estudam. 

 

A entrevista, previamente marcada através do centro de jovens do bairro, contava inicialmente 

com um grupo de 10 a 12 elementos que se havia disponibilizado para o efeito. Contudo, 

sugestivamente, apenas 1 compareceu no local e os restantes 4 juntaram-se mais tarde, 

mostrando-se pouco receptivos à ideia de conversar sobre o tema proposto. O encontro foi 

marcado para o espaço do Centro, no Bairro da Biquinha, local que habitualmente frequentam. 

 

Iniciada a conversa, na presença dos 5 elementos, era nítido o pouco à vontade do grupo. 

Apesar de acabarem por demonstrar total disponibilidade para se iniciar a conversa e para a 

sua gravação, mantinham os olhos pousados, as mãos unidas sobre a mesa, respondendo 

com frases curtas, num “pergunta-resposta” que tivemos dificuldade em contrariar. As 

respostas, porém, eram directas, rápidas, objectivas, mas claramente incompletas, ficando 

muito mais por dizer sobre o tema do que aquilo que era efectivamente afirmado. Foi assim 

toda a (curta) entrevista. 

 

Jogar a bola, andar de bicicleta, ir à praia no Verão e jogar playstation constituem as únicas 

actividades de lazer para os tempos livres, com os amigos. É o que fazem e é o que gostam de 

fazer. Ir ao cinema é às vezes ao fim de semana, com a namorada, quando a televisão (ou o 

jornal) anuncia um filme que interessa. 
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E são também os amigos que os motivam para outros percursos, pois afirmam que é esse o 

contexto em que gostam de encontrar actividades para os tempos livres e em que se deixam 

“arrastar”, por exemplo, para a visita a “museus”: 

 

“Por exemplo, senão tivesse, se tivesse tempo, se tivesse com uns amigos, “vamos lá 

dentro? Vamos”. Era capaz de ir. E se falasse com o museu, a ver se tinha alguma coisa 

interessante. Isso até tinha curiosidade de ir lá.” 

 

Foi assim que um dos elementos do grupo visitou recentemente dois “museus”: 

 

“Fui agora com o grupo de jovens, fui ao teatro e fui visitar dois museus. (…) Belém e a 

Mafra, ao Convento de Mafra. (…) Gostei. (… se fosse sozinho) era capaz de não ter ido. 

(Porquê?) Não sei, eles foram, também quis ir. (…) Fui arrastado.” 

 

Do que viu gostou, pela novidade e pelo que o impressionou (“Ah, quando olhava para aquilo, 

tantos anos para fazer aquilo, aquilo ainda continua de pé! Fiquei assim um bocadito…”), mas 

não voltou, embora admita poder voltar por sua iniciativa. 

 

Os restantes elementos nunca vão a museus. Recordam, isso sim, ter ido a museus com a 

escola, mas não conseguem identificar a quais, nem destacar algum que os tenha marcado 

particularmente. Gostavam de ir na visita de estudo, de assim “faltar às aulas”, mas pouco mais 

sublinham. A prática não formou o hábito e hoje “não é coisa agora que me puxe para ir ver, ir 

apreciar os museus”. É o ambiente, “calado”, “morto”, que não agrada, o “estar ali a andar de 

um lado para o outro”. Agradaria mais se tivessem outras actividades em que se pudessem 

envolver, seria mais interessante. Reconhecem que a visita seria melhor com um guia, que 

acompanhe e oriente dentro do museu, e indo em grupo de amigos (forma em que estão mais 

à vontade). Mas o museu não é, de todo, assunto que interesse particularmente. E se 

passassem na frente do museu nem por isso teriam curiosidade para entrar. Brincam, no 

entanto, afirmando que  

 

“Se calhar muita gente come ao meio-dia e pode ir para o museu para ir fazer a digestão, 

passear.” 

 

Desconhecem, por isso, a grande parte dos museus: a informação não chega nem é 

procurada. Dos (poucos) elementos sobre museus que veiculamos na entrevista desconheciam 

a totalidade, procurando, contudo, mostrar familiaridade pela sistemática repetição da 

afirmação “exacto” na sequência do que dizíamos. Talvez tivessem vontade de ir se lhes 

chegasse mais informação, ou talvez essa informação caísse no esquecimento. Mas na 

verdade, ficou bem claro, o museu não integra o seu universo. 
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A unidade de registo “museu” aparece associada a “andar de uma lado para o outro” e “não 

sabe o que lá vai fazer”, associações estas que denotam bem a falta de familiaridade e, acima 

de tudo, de relevância que atribuem ao museu. Atente-se, a este propósito, ao excerto do 

quadro de análise de conteúdo que a seguir se apresenta75: 

 

Quadro nº 42 

Análise de conteúdo formal de expressão 

Unidade de registo Qualificadores  Unidades de contexto 

Parado  

Morto  

Não agrada 

Não atrai 

Museu  

Não puxa 

Curiosidade  

Novidade  Actividades 

Interessante  

Museu  

(cfr. anexo CXVIII). 

 

Salientam temas que gostariam de ver num museu (com objectos que pudessem “tocar”), como 

os dinossauros ou a “história dos reis”. “Era fixe”. Mas nunca procuraram informação, nem 

mesmo na Internet, que utilizam para tantas outras coisas. E se encontrassem talvez até nem 

se preocupassem em ler. 

 

Já o teatro agrada mais, porque “no teatro a gente está a ver o que eles estão a fazer, já é 

mais, mais atractivo”. No museu é preciso “andar de um lado para o outro” a procurar 

informação, enquanto no teatro estão sentados e é a “informação” que vai ao seu encontro, é a 

acção que se desenrola na frente dos seus olhos. 

 

Por isso o que falta não é informação sobre os museus. É o museu que não assume um papel 

de relevo na sua vida: porque não vão; porque as visitas durante o período escolar não lhes 

imprimiram experiências marcantes; porque não encontram qualquer relevância na ida ao 

museu. Não recordam nenhum dos museus visitados, não apontam nenhum museu que 

gostassem de (re)visitar. Se calhar desconhecem os museus que existem, ou se calhar até 

sabem o que cada um tem, mas para quê ir ao museu?: 

 

“Uma pessoa sabe o que pode lá ir ver, mas não sabe o que pode lá ir fazer.” 

 

 

 

 

                                                 
75 Quadro em anexo CXVIII. 
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3.4. “Nunca fui, nunca ninguém me levou!” 

 

Vimos existir em todo o Portugal um regime demográfico semelhante, denotando uma 

tendência para o aumento do envelhecimento (particularmente feminina) que fica claramente 

traduzida na existência de 109 idosos (+ de 65 anos) por cada 100 jovens (entre 0-14 anos). 

Esta tendência, resultante da acção conjugada do declínio da natalidade, do fraco saldo natural 

e do aumento da longevidade, reforça a redução do peso relativo da população jovem 

enquanto acarreta preocupações socio-económicos marcantes (a debilidade do Estado 

previdência, a redução do peso relativo da população activa; as necessidades de 

enquadramento e acolhimento de idosos, como lares e centros de dia; novas relações sociais 

intergeracionais…). Segundo dados do INE em 2004 a população idosa portuguesa constituía 

17% da população total, sendo maioritariamente feminina. 

 

Associada, em termos gerais, a uma maior dependência, a população idosa constitui, como 

vimos em momento anterior, um dos grupos populacionais mais alheados da participação, 

nomeadamente ao nível cultural. A uma maior disponibilidade de tempo, associam uma 

mobilidade condicionada e condicionante, quantas vezes enquadrada por rendimentos de 

pensões muito baixas, que lhes limita a capacidade de opção, enquanto aumenta um 

sentimento de não pertença, num alheamento que gera o seu isolamento. 

 

Será digna de nota, no entanto, a recente proliferação das designadas “Universidades 

Seniores”, cada vez mais procuradas por franjas específicas (mais informadas e menos 

vulneráveis) desta população, que se traduzem por uma ocupação de tempo livre através da 

formação em áreas diversas consentâneas com os seus interesses. Nestes casos, os museus 

enquadram-se entre os espaços mais procurados, não só para visita, como também de 

participação activa ao nível de um trabalho de voluntariado (cite-se a título de exemplo a 

colaboração entre o Museu do Papel Moeda e a Universidade Sénior da Foz). 

 

No entanto, devemos referir que, na sua maioria, os idosos constituem uma franja significativa 

da população remetida para uma posição periférica, numa evidente articulação entre o social e 

o cultural, cuja participação em actividades culturais (e na visita a museus) é ditada e 

condicionada pelas instituições de enquadramento. De notar a este respeito a dificuldade, já 

anteriormente referida, na marcação de entrevistas de grupo neste contexto. 

 

Foi este o enquadramento em que realizamos uma entrevista a um grupo de 18 elementos do 

Centro de Apoio à Terceira Idade (CATI) junto ao Porto, em S. Mamede Infesta (Matosinhos). O 

grupo inclui 3 elementos cegos e 1 com esclerose múltipla, todos reformados (embora algumas 

senhoras nunca tenham tido ocupação profissional) e na sua maioria com mais de 65 anos. 

Residentes em Matosinhos, de nacionalidade portuguesa na sua totalidade, o grupo apresenta 

a escolaridade mínima (quando existe), sendo este também o enquadramento familiar. 
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Destaca-se apenas um caso em que o marido fora professor, tratando-se do elemento que 

refere ter como hábito a visita a museus com o marido, em Portugal como no estrangeiro. 

 

Encontramo-nos no CATI, seu local habitual de convívio. O grupo acolheu-nos com grande 

receptividade, assumindo a entrevista como um momento de convívio. Disponível para 

connosco partilhar sentimentos e opiniões, denotou, no entanto, alguma timidez inicial, 

destacando-se apenas alguns elementos que correspondiam às nossas questões (cerca de 

metade do grupo). 

 

Gostam de estar juntos, de conviver e de passear e é assim que ocupam os seus tempos 

livres. Durante a semana no Centro, ao fim de semana em casa da família (dos filhos), 

ajudando no que podem e sabem, e com eles partilhando o lazer: a passear, ou em casa 

quando chega o Inverno. Gostam de animação, de cantar e dançar, de fazer desenhos, de 

folclore, de teatro, de espectáculos… 

 

Um dos elementos do grupo, uma mulher invisual (um dos elementos mais participativos) 

denota particular apetência para actividades culturais. Refere gostar de diversas ocupações 

porque, apesar da idade, considera estar sempre a aprender: 

 

“(…) Sempre que posso gosto de teatro, ah… gosto de ver uma boa peça de teatro, gosto 

de ver… não me agrada qualquer coisa! Mas gosto de ver uma boa peça de teatro. Nos 

meus tempos livres gosto de ler, gosto de ouvir música, não vou muito – aqui como a minha 

colega – de folclore. Mas gosto de ouvir uma boa música. Ah, gosto muito de ler. Ah, gosto 

de ouvir se o programa da televisão for bom. São coisas que gosto muito. Mas gosto 

principalmente quando ler coisas a nível da nossa, da cidade, do pa… do nosso passado, de 

história! A ler também não me agrada qualquer livro!” 

 

Sempre disponíveis para qualquer passeio que o Centro propõe, têm assim visitado alguns 

museus, monumentos, igrejas e cidades. Para muitos, foi apenas neste enquadramento que 

entraram no museu. Duas, porém, sempre gostaram de ir ao museu e já visitavam com o 

marido (em Portugal como no estrangeiro): 

 

“Gosto imenso de ir a museus! Vou às vezes ao Museu de Serralves. (…) Gosto… Está 

muito bonito aquilo. E então quando passeava com o meu marido, quando saíamos para o 

estrangeiro, não há museu que eu não visitasse.” 

 

Outras, porém, nunca tiveram oportunidade de ir a qualquer museu, pese embora a 

disponibilidade. Mas nem sempre os museus apresentam as melhores condições para a visita 

deste público: apresentam demasiadas escadas, acessos difíceis, colocando obstáculos a 

quem se move com mais dificuldade. Para outros, acrescentam-se ainda mais obstáculos: 
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“Eu também gosto muito de museus. Só que nós…nalguns casos, aqui no meu e de alguns 

colegas do lado… Infelizmente os museus, a maior parte dos nossos museus… 

... nós somos deficientes visuais. 

… nós são acessíveis para nós! Há muita coisa que nós… muitas vezes… 

… para a terceira idade, os museus são difíceis… 

… se houver um bom guia, que nos saiba muitas vezes explicar. Mas nós ficamos, tiramos 

uma dedução daquilo… 

… ficamos com uma imagem! 

(…) É que não há, não há condições para entrarem pessoas deficientes nem de terceira 

idade.” 

 

Mas ainda assim vão e já visitaram muitos museus, experiências que lembram como positivas, 

onde deixaram tocar nas peças, onde puderam ver tudo, onde tudo lhes foi bem explicado. Vão 

pela ACAPO, ou com o Centro, ou com amigos. Os restantes vão com o Centro ou com a 

família, aproveitam todas as oportunidades para passear e para ver coisas novas. No museu 

preferem a visita acompanhada, porque um guia, um “bom” guia, é “indispensável” para 

poderem entender tudo. A unidade de registo “guia” aparece associada a “muito melhor” visita, 

que “explica”, “instiga” e conduz à “dedução” (este referido por um elemento deficiente visual). 

 

A unidade de registo “museu” aparece associada simultaneamente a dificuldades de acesso 

(em particular para o grupo em questão) e a apreço, como é bem sugestivo no excerto do 

quadro de análise de conteúdo que apresentamos76: 

 

Quadro nº 43 

Análise de conteúdo formal de expressão 

Unidade de registo Qualificadores  Unidades de contexto 

Não acessível 

Difícil 

Muita dificuldade 

Gratuito (devia ser) 

Antigo 

Antiguíssimo 

Boa disposição 

Museu   

Não habituados 

 

(cfr. anexo CXII). 

 

O preço de entrada no museu constitui uma dificuldade para alguns, porque “com a reforma 

mínima” não é fácil pagar. Por isso acham que os museus deviam ser gratuitos. Mas não é isso 

que os impede de participar. Porque no museu prendem, história e outros temas, vêem muitas 

coisas, voltam mais bem dispostos, gostam do ambiente, e dos jardins como em Serralves… 

 

                                                 
76 Quadro em anexo CXII. 
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Mas há também no grupo quem nunca tenha entrado num museu. No Centro não tiveram 

oportunidade, a família nunca vai a museus. Uma pessoa com esclerose múltipla desde logo 

assume a dificuldade de se deslocar ao museu, bem como a falta de interesse da família para 

a levar. Gostava de ir, mas não pede para a levarem: 

 

“A família pensa que o museu não lhes interessa. Não estão habituados a isso, percebe. 

Estão habituados mais ao trabalho. E pensam que a Filomena tem medos, tem dificuldades. 

E é isso que se passa com a família.” 

 

Por isso falta motivação, falta quem os leve: 

 

“Pessoas que sejam… limitadas, têm que ser puxadas… ou pela família ou então quem está 

a olhar por elas. Puxar para as levar. Se não puxarem por elas, elas coitadinhas. Não vão 

sozinhas, não é? Acho que…” 

 

Uma outra sublinha também a sua vontade de ir ao museu, mas não sabe bem que museu 

preferia visitar, porque nada conhece. Precisava ver primeiro para depois avaliar: 

 

“Gostava de ver aqueles bustos, aquela gente! Há muito dentro do museu. Agora, eu dou 

apreço a isso, eu como nunca fui… dou muito apreço a essas coisas, nunca fui! Nunca me 

levaram! Também desta idade, também já ninguém me leva!(…) Não vou! Com esta idade  

também não me levam.” 

 

Fica clara a falta de hábitos de participação no seio familiar, num mecanismo vicioso que nem 

mesmo a escola dos filhos veio alterar. Com parcos meios, com o peso do trabalho e 

certamente desconhecedores da oferta cultural, o museu não fez parte da educação dos seus 

filhos (e se a escola procurou criar hábitos, certamente não os enraizou), a quem hoje o museu 

não interessa e, por isso, não levam os pais. 

 

A televisão e a rádio vão passando informação sobre alguns espectáculos que lhes interessam, 

de outros ouvem falar no contacto uns com os outros ou com outras pessoas. Mas de museus 

praticamente nada aparece. Ou procuram informação ou lhes é disponibilizada pelo Centro na 

marcação de visitas. Mas não é só a falta de informação, é também a falta de interesse e o não 

saber apreciar, afirma um dos elementos do grupo: 

 

“… as pessoas não sabem apreciar. Por exemplo, eu ainda agora perguntei, estava agora 

aqui uma senhora a perguntar se falaram do Museu dos Coches em Lisboa e eu disse 

assim: “Olha, e tu já foste ver o Museu da Igreja de S. Francisco?”. E ela respondeu-me que 

não! “Meu Deus! Conheces, conheces o Museu dos Coches em Lisboa e não conheces o 

Porto?” 
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Falam de muitos museus, uns que visitaram, outros que gostariam de visitar. Mostram total 

disponibilidade para participar nas visitas. Descrevem ao pormenor as visitas que realizaram. O 

museu destaca-se como espaço de história e de cultura, distinguindo quem participa: 

 

“Impressionou-me tudo. É, os móveis, a história, a história da, da, da… eles ao mesmo 

tempo contaram a história. Mas, a história e então, tudo o que lá estava, desde os móveis, 

desde as mesas, desde os cadeirões, das imagens que lá estavam… aquilo é um mundo 

para mim. Eu gostava de lá ir, se não fosse tão longe, eu adorava lá ir. 

(…) 

Mas é só lindo porque tivemos a visita guiada. 

No entanto, houve gente que saiu para cá para fora na altura e diz que não gostou! Eu, na 

altura, eu e o meu marido, adoramos.” 

 

Falam entre si, trocam opiniões, reforçam e contrapõem as afirmações uns dos outros… 

Deixando bem patente ao longo do discurso o que começam por afirmar na entrevista: gostam 

de passear e de conviver. O museu é só mais uma oportunidade, que, para a maioria, é 

acrescentada pela instituição de acolhimento. 

 
 
 
3.5. O “desejo que ainda está no coração” 

 

A mensagem de Kofi Annan a propósito da comemoração do Dia Internacional dos Migrantes 

em 2000, alertava para a existência de 175 milhões de pessoas que vivem fora dos seus 

países, pessoas que arriscam a sua vida e a das suas famílias pela ambição de alcançar uma 

vida melhor, dispostos a trabalhar para o conseguir e para os quais haverá que reconhecer a 

inestimável contribuição nos planos económico, cultural e social77. 

 

Vimos ser esta também, ao nível do contexto político internacional, a orientação emanada pela 

ONU, bem patente nas duas declarações anteriormente referidas: a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e a Declaração Sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias 

Nacionais ou Étnicas, Religiosas ou Linguísticas. 

 

Portugal viu acentuada, na entrada do século XXI, a tendência (já perceptível) de inversão das 

correntes migratórias. País tradicionalmente emigrante, assume-se agora como destino 

prioritário para imigrantes, somando aos fluxos regulares de brasileiros, chineses e africanos, 

as novas correntes de imigração do leste da Europa (em particular da Ucrânia, Rússia, 

Moldávia, Bulgária e Roménia). A imigração constitui, desde 1993, a principal causa de 

crescimento da população portuguesa, sendo de sublinhar dois impactos daí decorrentes: nos 

                                                 
77 ACIME (Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas) – Observatório da Imigração [Em linha]. [Consult. 10 
Fev. 2003]. Disponível em WWW: <URL:http://www.acime.gov.pt >.  
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comportamentos demográficos, como vimos, mas também na estrutura da população 

(motivados por questões económicas, imigram sobretudo homens e jovens adultos)78. 

 

É neste contexto geral que deve ser avaliada a diversa legislação portuguesa, nomeadamente 

o recente DL publicado em 10 de Agosto de 2006, assumindo que a imigração é, no contexto 

económico, social e demográfico actual, um fenómeno incontornável e procurando, por isso, a 

criação de mecanismos mais adequados de gestão dos fluxos migratórios, no sentido de uma 

admissão mais transparente de imigrantes e da abolição da imigração ilegal. 

 

O intenso movimento migratório do leste europeu para Portugal ocorreu essencialmente no ano 

de 2001, coincidindo, grosso modo, com o processo extraordinário de regularização de 

trabalhadores imigrantes que decorreu de Janeiro a Novembro desse ano (de 2.373 pessoas 

em 1999 do leste europeu, passa-se em 2002 para 74.196). Caracteriza-se como um 

movimento de trabalho baseado nas disparidades económicas existentes entre o seu país de 

origem e Portugal, devendo a sua ocorrência a organizações com fins lucrativos 

(nomeadamente as “agências de viagens” que ofereciam pacotes atractivos) que promoveram 

esse fluxo migratório, favorecido pelo processo extraordinário de regularização já referido. 

Acrescenta-se as necessidades da sociedade portuguesa no recrutamento de mão-de-obra em 

vários sectores, nomeadamente construção civil e obras públicas e indústria do turismo (cfr. 

Baganha, 2005). Detentores de elevados níveis educacionais (na sua maioria com o 

secundário, formação técnico-profissional, bacharelato ou formação superior), deslocam-se 

para Portugal essencialmente por razões económicas (basicamente pelos salários baixos que 

auferiam no seu país), evidenciando um padrão de inserção ocupacional descendente em 

relação ao padrão que detinham no país de origem. Neste contexto estamos, sustenta Maria I. 

Baganha (2005), a perder uma oportunidade de requalificar parcialmente a estrutura 

ocupacional da população activa em Portugal. 

 

Trata-se de uma população que tem horários laborais pesados, aufere salários relativamente 

baixos, tem vínculos laborais extremamente precários e em regime de informalidade (sem 

contrato, descontos para Segurança Social ou contribuição fiscal). É maioritariamente 

masculina (cerca de 71%), em idades activas, na sua maioria casados ou em situação de união 

de facto (ca. 75%) e com pelo menos um filho, denunciando no curto prazo uma tendência para 

um movimento de reunificação familiar (que já se começa a sentir como ficou dito 

anteriormente) ou um retorno significativo aos países de origem (o que é afirmado por uma 

larga maioria de imigrantes). 

 

Hoje o número de imigrantes do leste da Europa é o segundo maior em Portugal, com 

particular destaque para os ucranianos, “falando-se” num total de cerca de 70.000 pessoas, 

                                                 
78 BAGANHA, Maria I., José Carlos MARQUES, e Pedro GÓIS – Imigrante de Leste em Portugal. Revista de Estudos 
Demogáficos [Em linha]. 38 (2005) 31-45. [Consult. 14 Maio 2006]. Disponível em WWW: <URL:http://www.ine.pt>. 
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número bem diferente dos resultados oficiais estimados pelo INE (segundo dados e SEF, 

existia em 2004, em Portugal um total de imigrantes residentes legalizados de 1.042 da 

Moldávia, 1.158 da Rússia e 1.497 da Ucrânia). Estes dados não podem deixar de constituir 

uma preocupação crescente pelo que comprovam dos circuitos de imigração ilegal, agravados 

pela actuação das chamadas “Máfias de Leste” que actuam ao nível criminal na alimentação de 

bolsas ilegais de imigrantes. 

 

As minorias étnicas encontram-se, como vimos, entre os públicos habitualmente “excluídos” 

das práticas culturais, assumindo-se consequentemente como públicos periféricos dos museus, 

facto corroborado pela investigação que desenvolvemos nos museus do Porto. A sua 

localização periférica é extensiva ao seu posicionamento económico (quantas vezes em 

situação de pobreza em que a situação irregular vem empurrar para mecanismos de 

exploração), geográfico (remetidos para a periferia das cidades), e de poder (a desigual 

repartição de riqueza e de propriedade gera também desigual repartição de poder), dificultando 

o acesso às mais elementares condições de dignidade humana. Há a referir, contudo, no caso 

que nos ocupa, o facto de, apesar de constituírem uma minoria na população nacional, 

apresentarem francos índices de integração, denunciados, entre outros, pela rápida 

aprendizagem da língua portuguesa. 

 

No estudo de casos que promovemos no âmbito da nossa investigação acompanhamos, 

através de observação directa participante, uma visita ao Museu do Carro Eléctrico de um 

grupo de imigrantes do leste da Europa, assim como a edição de um catálogo do museu em 

russo. No primeiro caso, saliente-se a presença de um monitor ucraniano (integrado no grupo 

presente) pertencente à “bolsa de monitores” do serviço educativo do museu, responsável pela 

visita. Durante a visita o grupo manifestou o seu agrado pelo museu, pelo acolhimento (na sua 

língua-mãe), procurando associações e contextualizações históricas entre o seu país de 

acolhimento e o seu país de origem (entre outros, afirmando o facto de ter sido a Ucrânia o 

primeiro país do mundo a ter um carro eléctrico em circulação). No segundo caso, a edição do 

catálogo mereceu uma sessão especial de lançamento, aberta ao público (contando apenas 

com meia dúzia de imigrantes) e divulgada na comunicação social. Um dos presentes referiu 

ter tido conhecimento do evento através do seu patrão, razão pela qual aí se deslocou.  

 

No que respeita ao grupo entrevistado, há a referir o facto de incluir alguns dos que marcaram 

presença na visita ao Museu do Carro Eléctrico (facto, de resto, referido no decorrer da 

entrevista). Passemos, então, à caracterização do grupo entrevistado: num total de 15 

elementos, 6 do sexo feminino e 9 do sexo masculino, maioritariamente entre os 25 e os 45 

anos de idade, dos quais 1 solteiro e os restantes casados. Apesar da entrevista ser realizada 

no Porto, pelo seu enquadramento, enquanto grupo, na Igreja Evangélica Baptista de 

Cedofeita, apenas 4 dos entrevistados residiam no Porto, sendo os demais residentes na Maia 
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(3), Vila Nova de Gaia (1), Ovar (1), Matosinhos (1), Valongo (1), Rio Tinto (2) e Braga (2). 

Quanto à sua origem encontramos 8 pessoas da Ucrânia, 4 da Moldávia e 3 da Bielorússia. 

 

No que respeita à sua formação, 9 elementos apontaram ter o equivalente ao 12º ano, sendo 

os restantes 4 bacharéis e 2 licenciados (medicina e engenharia). Familiarmente referem como 

formação do pai e mãe maioritariamente o equivalente a 12º ano. 

 

No enquadramento profissional todos os elementos do grupo são trabalhadores por conta de 

outrem, destacando-se um pastor evangélico. O sector masculino encontra-se maioritariamente 

com ocupação profissional na construção civil, 1 soldador e 1 cozinheiro. As mulheres 

trabalham principalmente em lares de idosos e na limpeza, havendo 1 em cabeleireiro e 1 na 

fisioterapia. 

 

A entrevista decorreu no espaço de culto do grupo na Igreja Evangélica Baptista de Cedofeita, 

num fim de manhã de Domingo, tendo a duração de cerca de 30 minutos. 

 

Destaca-se desde logo na entrevista uma enorme disponibilidade para a colaboração, 

recebendo-nos de forma calorosa. Tal disponibilidade é, contudo, retraída face à primeira 

abordagem efectuada, numa postura claramente de inibição face a um “estranho” no grupo e a 

uma situação e tema menos habituais no seu quotidiano. Poderemos pensar igualmente em 

desconfiança, conhecedores que somos das situações de irregularidade/ilegalidade associadas 

a muitos dos imigrantes no nosso país. As inibições e desconfianças foram ultrapassadas com 

um claro esclarecimento dos nossos objectivos e proposta de método para a realização da 

entrevista. 

 

Na “conversa” realizada ressalta de imediato o peso excessivo (traduzido no qualificador 

“muito”) que o trabalho (quer em termos de número de horas e de dias, quer em termos de 

exigência física, quer na necessidade de assegurar as tarefas domésticas, quer ainda, de 

forma menos explícita, em termos de realização profissional) representa para o grupo. 

Enquanto unidade de registo, o trabalho aparece simultaneamente nas unidades de contexto 

“trabalho” e “tempo livre”: 

 

“O tempo livre praticamente fica só meio dia por semana... trabalhamos todos os dias da semana. 

É um bocado difícil ter mais tempo livre, porque tem muito trabalho.” 

“(...) eu, por exemplo, nunca trabalhei na minha vida 12 horas por dia, como o emprego cá em 

Portugal, e, para além do trabalho, ainda... ainda fazer outras coisas, não é?” 

“E como estamos a trabalhar o dia inteiro, então temos que preparar o jantar e, ao mesmo tempo, 

fazer alguma coisa para o almoço do outro dia. Então, o tempo, pronto, não chega realmente.” 

 

No que concerne à ocupação de tempo livre, identificado como “muito limitado”, refere-se a 

necessidade de assegurar as tarefas domésticas, o “encontro com Deus”, mas também a 
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aprendizagem e vontade de formação. Caberia aqui (no tempo livre como na aprendizagem) a 

participação em eventos culturais e, em particular no caso que nos ocupa, a visita a museus. 

Porém, “se não tens comida não pensas em museus”, recorda-nos um dos elementos do 

grupo. É, de facto, a formação vocacionada para o âmbito profissional que ocupa o lugar de 

cimeira na ocupação dos tempos livres (excluídas as tarefas domésticas, um prolongamento do 

trabalho): 

 

“Eu gosto muito de estudar no tempo livre. Quando tem tempo livre. Gosto muito de 

aprender muitas coisas. Por exemplo, ter uma profissão, algo que ajudava cá em Portugal a 

ter outro trabalho, por exemplo. Acho que agora, ultimamente, os nossos compatriotas 

procuram cursos porque estão muito cansados de trabalhar nas obras e de fazer limpezas. 

Então, agora, as minhas amigas querem mais estudar para ter uma nova profissão, que 

ajudava a melhorar muito o tipo de vida cá em Portugal.” 

 

A unidade de contexto “actividades culturais” permite desde logo a sua associação em diversas 

unidades de registo: “concerto”, “teatro”, “exposição”, “cultura”, leitura, poesia, televisão, “esfera 

cultural”, “literatura”, “História de Portugal”, “aprender” e língua portuguesa. Tal diversidade é 

desde logo sugestiva da familiarização do grupo com práticas culturais; denota, pois, na 

expressão de Bourdieu, um habitus. Curiosamente as actividades culturais são qualificadas 

como um “desejo que ainda está no coração”, uma “coisa muito boa” que permite o escape das 

arbitrariedades da vida e “ficar desligada de tudo”.  

 

Mas simultaneamente recorda ao grupo a dificuldade em aceder, quer porque o tempo não 

chega, quer porque o dinheiro não chega: 

 

“Outro problema. É o nosso problema financeiro. Os nossos compatriotas (...) trabalham 

aqui para poder dar ajuda no nosso país (...). esse dinheiro, dinheiro, todo o dinheiro não 

chega. Por exemplo quando dividir todos os dinheiros, todo o salário, o dinheiro é pouco. E 

às vezes ele não pensa sobre museu. (...)” 

 

Sublinham, no entanto, de forma bem elucidativa, estarem “envolvidos” com cultura, não 

querendo viver dissociados da “esfera cultural”. Afastados das práticas culturais que 

mantinham no seu país, sim, mas mesmo assim, aprendendo a História de Portugal com os 

seus filhos, lendo e informando-se, atentos à publicidade colada no muro da via pública, 

disponíveis para participar, haja para isso tempo, dinheiro e... informação: 

 

“(...) quando estou dentro do autocarro, costumo ver a publicidade que está às vezes colada 

nos muros, e assim, e eu percebi que cá em Portugal realmente há muitas actividades 

culturais que, pronto, gostávamos de frequentar. (...) por exemplo nós gostávamos de ter 

algumas... alguns folhetos sobre, sobre as actividades culturais cá no Porto, por exemplo. 

Eu não quero dizer que as pessoas vão logo visitar e assim... mas tendo informação, quem 

sabe?” 
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A questão do acesso à informação é merecedora de nota, atravessando quase toda a 

entrevista. Acedem à informação através da leitura dos jornais na sua língua, informam-nos os 

patrões da ocorrência de eventos relacionados com os seus países de origem, vêem os 

cartazes na rua, recebem informação através dos filhos em idade escolar. Mas ainda assim a 

informação que lhes chega é escassa e haveria necessidade de “andar a procurar” informação, 

situação para a qual o tempo é manifestamente insuficiente. Mostram vontade de receber 

informação sobre a história, a literatura portuguesa, assumindo que é também do seu país e da 

sua língua que se trata.  

 

Mas também a língua constitui um obstáculo, quer de comunicação, quer mesmo cultural, 

motivador de maior desinteresse pela ausência de referências: 

 

“Há pessoas que não percebem perfeitamente o português, então ir ao museu e perceber 

metade das coisas também é um pouco desagradável, não é? É muito mais importante ver 

tudo e perceber tudo e estarmos satisfeitos daquilo que estamos a ver. Então a língua ainda 

dificulta um bocado.” 

 

Panorama bem diferente da realidade que conheciam no seu país de origem, onde identificam 

diversas actividades culturais a que acediam com facilidade: 

 

“E estas pessoas quando estavam no nosso país, ele tem tempo para visitar museu, sala de 

concerto, e outras coisas. Mas um pouco diferente lá e aqui. Lá os museus tem preços 

pouco, muito pouco. Os museus, podem visitar todas as pessoas...e todos os dias.” 

 

Curioso será notar os qualificadores identificados com a unidade de contexto “museu”: quando 

se trata de ”museu” em Portugal estamos a falar de falta de tradução associada a “muitas 

coisas escritas”, desagradável pela dificuldade em entender tudo, e ainda por cima com preços 

altos. Já o museu no seu país de origem aparece qualificado com preços baixos, criando 

oportunidades para todos visitarem regularmente.  

 

Identificam como particularmente interessante qualquer actividade cultural no seu país oriunda 

do seu país de origem, em que certamente não deixarão de marcar presença: 

 

“Mas quando no nosso país Portugal vem para cá artistas, grupos músicos, da Rússia, da 

Moldávia, Ucrânia, Bielorússia, nós gostamos de procurar tempo de visitar esse concerto 

porque gostamos muito.” 

 

A análise de conteúdo realizada à entrevista e expressa no quadro que se segue mostra de 

forma bem clara as associações estabelecidas entre as unidades de contexto: 
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Quadro nº 44 

Análise de conteúdo estrutural de co-ocorrência 

Unidade de contexto Unidades de contexto 

Trabalho  Tempo livre 

Tempo livre 

Tempo livre Trabalho 

Trabalho 

Actividades culturais 

Museus 

Actividades culturais 

Informação 

Museus 

Actividades culturais 

Museus 

Informação 

Informação 

Actividades culturais 

Museus 

Informação 

Tempo livre 

(cfr. anexo XCV). 

 

A entrevista realizada é, como vimos, bastante rica: pelas informações prestadas, pelo discurso 

assumido, pela mensagem (explicita ou implícita) que veiculou, mas também pela forma 

esclarecedora disponível e organizada como decorreu. De facto, raros foram os momentos em 

que se sobrepuseram testemunhos, em que se repetiram ideias ou se dialogou dentro do 

grupo. Pelo contrário, o discurso foi coerente, encadeado, articulado entre todo o grupo (apesar 

do total desconhecimento prévio dos tópicos a abordar), rico em abordagens e esclarecedor, 

evidenciando uma postura em tudo consentânea com os conteúdos transmitidos. Fica clara a 

vontade de participação e de integração sócio-cultural, como claro fica também o facto de 

estarmos em presença de um grupo detentor de um habitus e familiarizado com os códigos 

culturais. 

 

Destacaremos, desde logo, cinco ideias chave relativamente ao nosso tema de análise - o 

posicionamento periférico do grupo (comum aos seus pares) relativamente à visita a museus 

no nosso país:  

� a falta de tempo, pela pesada carga horária no emprego, associada aos trabalhos 

domésticos e à utilização do pouco tempo disponível para a formação, visando a 

melhoria da situação profissional; 

� a falta de informação, pela dificuldade de entender os códigos utilizados e pela falta de 

acesso; 

� a dificuldade de compreensão dificultando o acesso e condicionando o interesse; 
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� a dificuldade financeira, pela necessidade de assegurar a sua vida no nosso país e 

simultaneamente apoiar a família no país de origem, ao mesmo tempo que 

reconhecem valores elevados para o acesso aos bens culturais e em particular aos 

museus; 

� o interesse particular em actividades culturais relacionadas ou oriundas dos seus 

países de origem , mostrando particulares índices de interesse e participação. 

 

Mas é também curioso notar a facilidade com que são elencadas actividades culturais 

motivadoras do seu interesse, destacando-se nesta matéria a referência à língua 

portuguesa, à literatura e História de Portugal. Como curiosa é também a persistência com 

que Portugal e a língua portuguesa são referidas como “suas”. Fica clara uma intenção de 

não exclusão e, antes de mais, de não auto-exclusão. É, no entanto, a vulnerabilidade 

actual (tacitamente assumida como pontual, momentânea) que remete o grupo para uma 

posição periférica, a que este responde com a procura de informação, de participação, de 

disponibilidade para a recepção. 

 

 “Envolvidos” com a cultura, imbuídos de um sentimento forte de pertença, partilhando a 

vontade de uma sociedade inclusiva. Numa vontade clara de se sentir em casa: 

 

“O personagem está em sua casa quando está condizente com a retórica da gente 

com quem partilha a sua vida (...). (Vincent Descombres cit. in Augé, 1995: 111). 

 

 

 
 

 

Em conclusão, a análise de conteúdo das entrevistas realizadas permitiu-nos obter dados 

sugestivos a este respeito: 

• Por um lado, é ao grupo de cegos da ACAPO que se atribuem as descrições mais 

pormenorizadas, utilizando mais qualificadores e associações relativamente a museu, 

na sua dupla vertente de unidade de contexto e de unidade de registo. Como unidade 

de contexto destaquem-se as unidades de registo sentido(s) e acesso, bem como os 

qualificadores silencioso e estático. 

• A unidade de contexto trabalho assume particular destaque na entrevista do grupo de 

imigrantes do leste europeu, enquanto a unidade de registo dinheiro adquire um 

peso significativo dentro da unidade de contexto museu.  

• No que respeita ao grupo de mulheres do Bairro do Seixo, a unidade de contexto 

museu tem como associações de destaque ter lata, aventura e tratamento que, de 

forma explícita ou tácita, atravessam toda a conversa.  
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• No grupo de jovens do bairro da Biquinha é a relevância que, de forma tácita (porque 

implícita em afirmações como “uma pessoa sabe o que lá pode ver, mas não sabe o 

que lá pode fazer” ou “devia ter mais actividades”) se apresenta como transversal a 

todo o discurso para caracterizar a unidade de contexto museu.  

• Para o grupo da terceira idade do CATI são as unidades de registo informação, grupo 

e convívio que se destacam para a unidade de contexto museu ao longo do discurso. 
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Capítulo X 

Conclusões 

 
 

I. 

“Só se conhecem as coisas que se cativam.” 

Antoine Saint-Exupéry79 

 

Assumido como espaço de comunicação, o museu - palco de análise da nossa investigação - 

demonstra ser, antes de mais, um grandioso desafio de comunicação. “Somos todos parte 

integrante da comunicação”, recorda-nos Wolton (2000: 14). Já não é possível não comunicar e 

o limite de qualquer comunicação é o outro. Situamo-nos precisamente neste ponto. 

 

À medida que os museus solidificam a sua capacidade de comunicar tornando-se cada vez 

mais inclusivos, mais acessíveis – diríamos mais democráticos -, reafirma-se a existência de 

grupos que continuam a ficar de fora, reforçando o seu posicionamento periférico, quantas 

certos de que os museus não são para eles. Situam-se, pois, no limite da comunicação. 

Razões diversas, como vimos, estarão na base da questão, alternando entre práticas quase 

nulas de visita ao museu e o nunca terem aí entrado. Ao mesmo tempo que alimentam o 

sentimento de não pertença, também o museu não faz parte da sua vida quotidiana. Museu e 

públicos assumem assim, simultaneamente, um papel periférico, sublinhando que a “inclusão 

tem sempre por limite aquilo que exclui” (Santos, 1998: 13).  

 

Para alguns autores o percurso histórico do museu, criado enquanto apanágio exclusivo de 

elites que dominam os códigos (culturais mas também sociais), em muito terá contribuído para 

a constituição de uma imagem negativa de um museu disciplinador, organizado em circuito 

fechado (Hooper-Greenhill, 1988), alicerçado em relações de poder (Bennett, 1995) e como 

instrumentos de poder (Foucault, Bourdieu), que o contexto democrático de hoje deverá 

contrariar. Ao opor objecto-exposto a sujeito-visitante, o museu estabeleceu uma nova relação 

social, opondo consequentemente visitante a não-visitante (Faria, 2000). É a pertença social e 

o capital cultural adquirido no seio da família e através da educação que geram, para Bourdieu, 

o capital simbólico que permite definir o conjunto de escolhas que orientam as práticas 

quotidianas e estruturam o gosto - o habitus. O museu afirmou-se, ao longo do tempo, como 

um espaço de prestígio, de cultura central por oposição a culturas periféricas (Faria, 2000), 

uma instituição de opressão simbólica implicada na reprodução da ordem social, sendo 

necessário possuir as competências para decifrar os seus códigos (Bourdieu).  

 

                                                 
79
 In “O Principezinho”, pp. 68 e 69 
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O museu do século XXI associa-se a uma cada vez maior participação e envolvimento do 

visitante, aliando à educação o carácter lúdico das suas propostas. É um espaço de lazer e de 

prazer, tradicionalmente associado ao exótico e ao mistério, mas hoje assumido como um 

museu para todos. É interactivo, proactivo, aposta na experiência e nas sensações, 

potenciadas pelas cada vez mais sofisticadas evoluções tecnológicas, apelando aos vários 

sentidos, sensações e emoções, afastando o museu do sentido único que o norteou no 

passado – o olhar. Procuram fazer a diferença para fazer sentido, trabalhando objectos 

singulares, transformando as audiências em visitantes, aos quais procuram proporcionar uma 

experiência multisensorial – os museus, sustenta Scott Lash estão a tornar-se sexy’s80. 

 

Nas suas transformações sociais, a comunidade, afirma Carlos Fortuna (2000), tem hoje um 

sentido amplo, não tem homogeneidade cultural nem sentido profundo de enraizamento 

histórico-identitário. Neste contexto, os museus servem a comunidade servindo o indivíduo e a 

sua experiência e conhecimento enquanto consumidor. Raquel Henriques da Silva (2003) 

afirma mesmo que: 

 

“Pessoalmente, tenho a certeza que sem riscos de banalização empobrecedora, os museus 

podem hoje cumprir melhor as suas nobres funções tradicionais e muitas outras que 

correspondem aos desígnios do próprio campo cultural e, simultaneamente, ou pelo menos 

não contraditoriamente, as expectativas e necessidades sociais mais alargadas. Olhando à 

volta não vejo, por exemplo, que o turismo de massas ponha em causa o trabalho interno e 

profundo dos megamuseus mundiais ou que estes retirem espaço de reconhecimento a 

outras linhas de trabalho museológico, mais vocacionadas para o trabalho de proximidade 

ou de identidade local ou regional” (idem: 12). 

 

À crescente democratização dos museus, refere Margarida Lima de Faria, não é alheia a 

paulatina substituição dos grupos sociais que compõem, quer o campo da produção, quer o 

campo do consumo, a crescente indústria de lazer sensacionalista e imediatista, bem como a 

sua inserção na era da globalização (Faria, 2000). Desenvolvem-se novas combinações de 

consumos e atitudes dos públicos esbatendo-se os tradicionais três níveis de cultura (Santos 

Silva et al., 2000). Mas daí advém também a designada crise de identidade dos museus, 

expostos à concorrência da economia turística na promoção de experiências (Witcomb, 2003) e 

dos media na transmissão da informação (Weil, 1990). Mas aos museus poderá caber também 

um papel central nas indústrias do turismo e do lazer, assumidos na sua mediatização, de que 

será exemplo emblemático a Europália (1992) cuja publicação oficial referia “acabou o tempo 

em que conservadores dedicados velavam sobre colecções quase confidenciais; o museu, 

hoje, é uma empresa cultural performante” (cit in Expresso, 1 Fevereiro 1992). 

 

A mensagem cultural (e particularizaríamos a do museu) não encontra, na sua recepção, um 

deserto vazio de referências, recorda-nos Teixeira Lopes (2000a). As diversas formas de 

                                                 
80  Comunicação apresentada ao congresso “Museus: Discursos e Representações”, Porto 2004. 
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apropriação dos produtos culturais articulam-se com os códigos utilizados na produção cultural, 

com os contextos de mediação institucional que passam a mensagem, com a capacidade 

selectiva de apreensão do receptor, bem assim como com o carácter aberto das obras 

culturais. No acto de recepção, a mensagem cultural encontra uma miríade de contextos que 

lhe condicionam a eficácia e lhe multiplicam as interpretações.  

 

Mais do que um centro gerador de periferias, o museu de hoje move-se em zonas de contacto 

e de contaminação, é necessariamente inclusivo e de índole democrática. Promove, pois, o 

trânsito mútuo (Teixeira Lopes, 2000). Corresponde, assim, a diversos regimes de significação 

(numa pós-modernidade cultural defendida por Scott Lash, cit in Faria, 2000), possibilitados 

pela sua inserção na era da globalização.  

 

Para Giddens vivemos numa modernidade tardia, inerentemente globalizante, universalizante e 

intrinsecamente orientada para o futuro (Giddens, 2000). Neste contexto, as instituições 

articulam-se com mecanismos de confiança em sistemas abstractos, obtida nos envolvimentos 

presenciais (o controlo permanente do olhar, a postura corporal, a gestualidade e as 

convenções de conversação ortodoxa) e exigindo a abertura do indivíduo ao outro. Nos 

“cenários anónimos da actividade social moderna” (idem), mantemos encontros regulares com 

estranhos no espaço público, enquanto as novas tecnologias da comunicação nos transportam, 

simultaneamente, para a dimensão global. 

 

Neste modelo de sociedade, alerta Wolton (1999), devemos pensar a comunicação enquanto 

“massificação”, bem patente na capacidade de difusão da televisão, das redes de comunicação 

alargada (de que o exemplo mais emblemático será o www), na utilização das novas técnicas 

de comunicação. A tecnologia, sublinha Archabal (2001: 42) “afasta-nos da experiência solitária 

e ajuda-nos a criar o pensamento global”. Devemos pensar, então, numa “sociedade do 

mundo”, opondo ao “mito da convergência” a “unidade na diversidade” e a “diversidade na 

unidade”, a promoção de memórias plurais permitindo a cada um o seu posicionamento (Haan, 

2001). Para Alexandre Melo (1994) é a emergência de um novo mundo multipolar que vem 

opor-se à velha dicotomia centro-periferia. No âmbito destas reflexões Carlos Fortuna sublinha 

que 

 

“Também os museus se confrontam com a tensão entre, por um lado, a individualização e a 

globalização das suas narrativas e discursos (...). O que se pode dizer é que os museus de 

hoje se encontram submersos num mundo de imagens e de representações múltiplas que 

interferem com as nossas percepções da realidade social e cultural” (Fortuna, 2000: 6 e 7) 

 

Mas a globalização não é um meio de supressão das diferenças, antes de reprodução e 

reestruturação dessas mesmas diferenças (Melo, 1994; Haan, 2001; Faria, 2000). Ao mesmo 

tempo que esbate os contrastes, é também, ela própria, geradora de diversidade, pondo em 

causa a sincronização cultural, enquanto “esbatimento mais ou menos progressivo das 
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culturas, identidades e particularismos nacionais e/ou locais” (Teixeira Lopes, 1994: 220). 

Teixeira Lopes propõe mesmo, como vimos, um modelo teórico em que a dicotomia entre o 

global e o local seria substituída por uma “rede generalizada de interrelações entre várias 

instâncias territoriais culturalmente diferenciadas.” (idem), enfatizando o papel do carácter 

relacional da produção social das identidades. Recordemos a este propósito a afirmação de 

Castel:  
” (...) o eu começa a existir para si próprio na medida em que acede a uma gama cada vez 

mais estendida de papéis, e chega aí logo que participa numa vida social diversificada” 

(Castel, 1984). 

 

Ao mesmo tempo que se alia às novas e sofisticadas técnicas e tecnologias da comunicação, o 

museu afasta-se do objecto comunicante (e torna-se até desterritorializado, independente do 

espaço físico que ocupa), como se afasta também do corpo comunicante (a existência deixa de 

ser primordialmente corporal, o corpo deixa de marcar o limite da pessoa, como o define 

LeBreton (1997), embora continue a reflectir a educação e identificações que nos levam a 

assimilar os comportamentos que nos rodeiam). Paradoxalmente, no entanto, a mesma 

sociedade da virtualidade da Internet move-se numa cultura do objecto promovendo o consumo 

e gerando a necessidade de consumo levada ao extremo, numa valorização do objecto mais 

pelo que significa e pelo estatuto que confere a quem o adquire e possui, do que pela sua 

verdadeira função. Mas a materialidade dos objectos é também central para moldar as relações 

humanas, contribuindo para a construção do sistema social, mas também para a distribuição 

do poder (recordemos o exemplo do Panoptico referido por Foucault) e para a definição de 

fronteiras (pontes, estradas, canais...) baseadas em sistemas artificiais (Mukerji, 1994).  

 

Da museologia do objecto, o museu passou a uma museologia das ideias. A afirmação da sua 

influência num contexto hipermediático de hoje passará por uma museologia dos pontos de 

vista, posicionando-se como mediador de saberes (saberes são antes de mais pontos de vista, 

recorda-nos Proust), em que o visitante assume o papel de actor social (Davallon, 1992, cit in 

Hernadéz Hernandéz, 1998).  

 

De facto, como recorda Pedro Casaleiro (1995), as instituições museológicas ainda não 

souberam tirar partido dessa sua capacidade de criar conhecimento, apesar do grande 

potencial que denotam para esse fim. A sua possibilidade de comunicação de massas, 

providenciando informação organizada e estimulando uma rede de interacção e realidades 

simbólicas largamente partilhadas, é acrescentada pela capacidade de participação do público, 

em que a interpretação resulta da conjugação das representações culturais de cada um, com 

as condições da própria visita. Porque não é o facto de milhares de indivíduos utilizarem uma 

técnica de comunicação que os transforma em público, e a dimensão de um público nem 

sempre é a norma de qualidade de uma comunicação. (Wolton, 1999: 60).  
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Os media favorecem a familiaridade (Conde, 1992) e o museu, enquanto ele próprio meio de 

comunicação de massas, permitirá vencer o desconhecimento e resistências (Valdés Sagués, 

1999). Os media podem assumir uma força poderosa de integração, com repercussões 

positivas mas também negativas (Schudson, 1994). Citemos José Gil que nos recorda 

ironicamente: 

 

“Onde se situa o Iraque, Israel, a China da televisão? Quando eles são notícia, vai para lá 

imediatamente um repórter que nos fala em directo. Estão pois ao nosso lado, aqui mesmo, 

em tempo real. Uma tal proximidade é puramente factual: é uma componente da imagem, 

não do seu valor, da sua importância ou do seu alcance para a existência do telespectador.” 

(2005: 12). 

“... longe de criar uma zona de respiração e um fora, os média simplesmente amplificaram a 

comunicação social para novamente a fechar.” (idem, ibidem: 33) 

 

Também o marketing será uma palavra a incluir no léxico museológico, enquanto potenciador 

de um duplo lucro (Hooper-Greenhill, 2004; Vlachou, 2002): gerador de receitas (pelo aumento 

de visitantes e pela legitimação e apelo de investimento) e promotor de um serviço à 

sociedade.  

 

Os museus devem, pois, gerar diversidade, gerar-se no respeito pela diversidade, exigir “o 

respeito e o culto dos signos imperiosos da diversidade” (Henriques da Silva, 2000), atingir a 

igualdade de representação instruindo para o valor da diversidade (lembrando que cada 

indivíduo pode pertencer em simultâneo a diversas comunidades e dentro de cada comunidade 

pode haver opiniões divergentes – Witcomb, 2003; lembrando ainda a existência de múltiplas 

comunidades interpretativas – Hooper-Greenhill, 2000).  

 

Lugares relacionais, de participação, de promoção de saberes, de educação e de lazer, os 

museus devem ter em conta a diversidade de públicos e a desigual oportunidade de 

participação (ou acessibilidade), devendo procurar “conciliar o reconhecimento do desejo com 

o desejo de reconhecimento” (Madureira Pinto, 1994: 207). Será fundamental que o público 

não se sinta “do lado errado” (na expressão de Haan, 2001) na sua relação com o museu. 

  
A igualdade de oportunidades e a legitimação do direito à diferença, são, como vimos, 

premissas essenciais à afirmação de um Portugal democrático, fundamentos da cidadania. A 

afirmação de novos contextos urbanos, os fluxos migratórios intensos, o novo modelo global, 

impõem novos direitos civis, políticos, sociais, assim como novos contextos culturais. A tarefa 

partilhada na sociedade contemporânea, já o vimos, será a de “cultivar o horto comum e 

convertê-lo em carinhoso objecto do nosso desejo” (Giner, 1996: 79). 

 

Neste contexto, cabe aos museus um importante papel identitário na sua diversidade, de 

memórias plurais, mas um papel simultaneamente actuante de reflexão, de promoção do 



Museus: objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 256 

debate, de apelo à participação, abrindo-se à alteridade e ao exercício da tolerância cívica - a 

afirmação plena da sua acessibilidade. Os museus devem afirmar-se como lugares de 

integração e de pertença, reforçando a ideia de que “o primeiro bem que distribuímos uns aos 

outros é a pertença numa comunidade humana” (Schudson, 1994: 21).  

 
Os diversos estudos de públicos têm demonstrado, contudo, que estamos bem longe de tal 

patamar, situação que os casos de estudo levados a cabo no âmbito da nossa investigação 

vieram corroborar. Encontramos, ainda, efectivamente, marcantes situações de exclusão 

social, de grupos em situação de vulnerabilidade que aliam simultaneamente situações de 

exclusão cultural: idosos, agricultores de baixos rendimentos, assalariados mal remunerados, 

trabalhadores em situação precária, minorias étnicas, desempregados, jovens francamente 

qualificados (Santos, 1998). A cultura mantém, pois, a desigualdade social - cultura e estrutura 

social estão definitivamente interligadas (Crane, 1994). 

 
Crescentemente preocupados com os seus visitantes (que lhes legitimam a existência e lhes 

garantem o financiamento), os museus continuam a manter as suas portas abertas para alguns 

(em acumulação com outras práticas culturais), mas simbolicamente fechadas a muitos outros, 

em situações de exclusão (e auto-exclusão), quantas vezes estigmatizantes, em práticas 

cumulativas de não participação (cultural, como social e económica). Recordemos que os 

conceitos de “normal” e “estigmatizado” são perspectivas geradas em situações sociais no 

âmbito de contactos mistos: 

 

“Fica bem claro, então, que os desviantes intragrupais, os desviantes sociais, os membros de 

minorias e as pessoas de classe baixa algumas vezes, provavelmente, se verão funcionando como 

indivíduos estigmatizados, inseguros sobre a recepção que os espera na interacção face-a-face. E 

profundamente envolvidos nas várias respostas a essa situação. Isso ocorrerá pelo simples facto 

de que quase todos os adultos são obrigados a manter relações com organizações de serviço, não 

só públicas como comerciais, onde se supõe que prevaleça um tratamento cortês, uniforme, com 

base limitada apenas à cidadania, mas onde surgirão oportunidades para uma preocupação com 

as valorações expressivas hostis baseadas num ideal virtual de classe média”. (Goffman, 1988: 

157) 

 
De armazém de objectos os museus transformaram-se em armazéns de conhecimentos 

(Valdés Sagués, 1999), orientados para as sociedades enquanto serviço público, afirmando-se 

como lugares de pessoas (Dean, 1994). Os museus sem público são meros armazéns (Luz 

Afonso, 1993), pelo que a comunicação é a sua essência. O museu é, antes de mais, um 

mediador cultural, de valor educativo intrínseco (formal, ao nível escolar, mas também 

informal). A educação, enquanto construção social e cultural, deve ser “polifónica e crítica”; 

aprender é uma actividade social baseada na motivação, na interacção, na experiência (Padró, 

no prelo).  
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A relação entre oferta e procura só pode ser avaliada com conhecimento dos públicos, mas na 

prática, como sublinha Hooper-Greenhill, os museus não sabem quem os visita (1989). Será 

fundamental a promoção no museu de um estudo dos seus públicos, mas também a promoção 

de estudos de públicos potenciais que garanta a possibilidade de comunicação: 

 

“Com uma cada vez maior preocupação profissional com a democracia e o acesso, fica claro 

que falar com os visitantes não ajuda a descobrir o que é que os museus têm que mantém 

algumas pessoas afastadas. A única forma de o descobrir é perguntar-lhes.” (Hooper-

Greenhill, 1994c: 52) 

 

Para Idalina Conde (1992) a questão primordial já nem será mesmo a de saber quem visita os 

museus, mas que outros públicos poderão passar a fazê-lo e de que forma: 

 

“ (…) o espaço público torna-se a condição imprescindível para que o “dentro” respire. 

Qualquer coisa deve sempre vir de fora, de um fora ilimitado e intensivo, para que o dentro 

se possa exprimir. Insisto: trata-se de um espaço de diálogo e de comunicação, é um plano 

de expressão, de contaminação e de circulação de forças. Existe, não tendo ele próprio 

expressão, mas dando expressão a todas as vozes que nele se projectam.” (Gil, 2005: 30). 

 

Mas a questão da acessibilidade do museu coloca-se hoje a muitos outros níveis: a aposta 

num museu dialogante com a comunidade, desenvolvendo projectos multiculturais e de 

envolvimento das populações (Hooper-Greenhill, 2000); a coordenação das exposições dos 

museus com os acontecimentos locais (Dean, 1994); a afirmação do museu como benefício 

público, espaço transmissor, estimulador e de experiência afectiva em que tudo transmite 

mensagens, contrário ao desafio virtual do Museu do Palito (Weil, 1990); como meio de 

comunicação de massas (Casaleiro, 1995); a importância da sua ligação à escola enquanto 

meio de formação de capital cultural e de criação do hábito (reforçada pela prática da visita) 

criando familiaridade (Bourdieu, 1991); a noção de que a participação reflecte universos de 

experiência humana, pois em todas as sociedades as pessoas são motivadas quer por desejos 

individuais quer por pressões de grupo (Derné, 1994); apostando na informação adequada do 

público para que lhe caiba a si a decisão de visitar ou não museus, recordando que a memória 

de uma comunidade não fica apenas nas tradições orais ou escritas, mas também no “efémero 

dos gestos eficazes” (pois o corpo é o objecto de uma construção social e cultural e não uma 

fatalidade) (LeBreton, 1997)... 

  
Para Santos Silva (Santos Silva et al., 2000) haverá três vias possíveis para a formação de 

públicos. Identifica: o conhecimento, a afectividade e o hábito de práticas que vêm ter 

connosco. O caminho a desbravar passa por explorar grandes meios de comunicação social 

(TV, rádio), pelo alargamento das zonas sociais de recrutamento dos públicos culturais, por 

preencher espaços vazios de consumo cultural no interior dos grupos sociais e ainda por 

fidelizar públicos ocasionais e transformá-los em audiências (idem). 
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No centro da acção do museu está, não o esqueçamos, a relação com o público e neste 

contexto os museus visam atrair novos públicos e fidelizá-los, com novas e diversificadas 

propostas e acções de divulgação (anúncios na rádio e TV, edição de catálogos e 

desdobráveis, conferências, exposições temporárias e itinerantes, trabalhos com públicos 

específicos81); assumindo uma postura mais mediática mas também mais imediata com recurso 

à Internet; reforçando a sua importante função identitária, de sociabilidade, de informação e de 

aquisição de conhecimentos críticos no sentido do cumprimento da função social do museu; o 

desenvolvimento de propostas híbridas para corresponder às expectativas dos visitantes 

“educando de forma divertida” (Faria, 2000). 

 

Mas apesar da amplitude e diversidade de possibilidades de práticas e de consumos culturais  

 

“... os públicos (...), continuam maioritariamente a imaginar a cultura em volta de esquemas, 

classificações e hierarquias tradicionais. Por outras palavras, se as suas práticas nos 

remetem para universos aparentemente desordenados (ecléticos, feitos de cruzamentos e 

combinatórias várias, por vezes esquizofrénicos), as representações continuam a fabricar 

um mundo de uma harmonia antiga, em que sobressai, precisamente, o respeito por formas 

de legitimidade que julgávamos ultrapassadas.” (Teixeira Lopes, 2000: 338). 

 

Comunicar e, mais ainda, comunicar bem, exige o conhecimento dos nossos parceiros na 

comunicação. Ficou sublinhado que o museu trabalha simultaneamente com dois tipos de 

comunicação: a comunicação cara-a-cara e a comunicação de massas. Mas é a relação 

dinâmica entre a expressão e a interpretação que ditará o sucesso dessa comunicação, pelo 

que “devíamos assumir que às audiências dos museus ainda não foi ensinado o sistema de 

comunicação do museu, o que deve ser feito rapidamente” (Hooper-Greenhill, 1994b: 25). Só 

assim o museu poderá tornar-se relevante e pertinente para a vida das pessoas. Recordemos, 

como afirmam Morgan & Welton (1986: 35), que: 

 

“O acto de comunicar é o que visa produzir efeito na outra pessoa. A comunicação depende 

de um leque partilhado de experiências, atitudes e conhecimentos. Mas também 

capacidades de comunicação, sistema social e cultural.”  

 

                                                 
81 Poderíamos citar, a título de exemplo o Museu de Alberto Sampaio (salientando-se a sua abertura à noite), o Museu 
das Rendas de Bilros em Vila do Conde, o Museu do Carro Eléctrico e Museu dos Transportes e Comunicações no 
Porto, o Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa, o Museu do trabalho de Setúbal, entre tantos outros. 
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II. 

“Mas, se me cativares, precisaremos um do outro. Serás para mim único no mundo. Serei única no mundo 

para ti.” 

Antoine Saint-Exupéry82 

 

O trabalho desenvolvido no terreno em estudos de caso dotou-nos de pontos de vista diversos 

que nos permitem, em jeito de conclusões, traçar um panorama sugestivo da acessibilidade e 

da comunicação entre os museus e os seus públicos. Uma comunicação vista, para cada caso, 

de dentro e de fora. Analisamos o que os museus dizem, como dizem, e o que fazem; 

analisamos o que os públicos dizem, o que não dizem, o que sentem e o que vêem. É 

fundamental, pois, a interpretação dos dados resultantes da análise. 

  
Comecemos pelos museus. Apercebemo-nos de um claro assumir de uma postura acessível, 

uma vontade inclusiva, uma actuação de proximidade. Mas na verdade, pouco conhecem dos 

seus públicos, que continuam a ser “estranhos” nos museus e denotam uma grande 

preocupação com resultados estatísticos, moldados pelo retorno que daí possa advir: porque 

aumentar os públicos não é apenas uma questão de igualdade e de acessibilidade; é também 

de legitimidade e de sobrevivência. 

 

Sublinhe-se, no entanto, o papel fundamental desempenhado pelos serviços educativos dos 

museus e suas práticas de mediação, no sentido dessa aproximação. Constituiu, de facto, o 

público acolhido pelos seus profissionais o mais bem identificado: sabem quando vêm, ao que 

vêm, para que vêm e mesmo quem vem. Acolhem-nos, partilham experiências, dão-se a 

conhecer. Cumprem, se não no todo, pelo menos no essencial, o seu papel mediador. Será de 

referir que nas entrevistas realizadas é sistematicamente salientada a preferência pela 

realização de visitas de grupo acompanhadas por um (bom) guia, considerado até 

indispensável. A presença de um guia, para além do conhecimento mais aprofundado que 

proporciona nos espaços expositivos, é também identificada como potenciadora de um melhor 

acolhimento. O trabalho desenvolvido pelos serviços educativos é, pois, relevante, e 

reconhecido como tal pelas pessoas na sua “intenção” de visitar museus.  

 

Como vimos pela entrevista a grupos de públicos habitualmente periféricos aos museus, na 

grande maioria dos casos as (únicas) experiências de visita constituíram oportunidades 

proporcionadas pelas respectivas instituições de enquadramento (a formação, a igreja, o ATL, 

o Centro, a ACAPO…). E é nesse contexto que, quase sempre, tomam conhecimento da 

existência do museu e asseguram a marcação da visita e a sua deslocação. Verifica-se que o 

impacto dos museus nos seus visitantes tende a ser cumulativo, subtil e indirecto, associando-

se a outras organizações comunitárias, pelo que o trabalho do museu com a comunidade, 

                                                 
82 In “O Principezinho”, pp. 68 e 69. 
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nomeadamente através da sua ligação a estas organizações e instituições de acolhimento é, 

sublinhe-se, essencial. 

 

Por outro lado, os museus são cada vez mais implicados em práticas inclusivas, sendo hoje 

frequentes os pedidos e marcações de visitas para grupos diversos, através de instituições de 

apoio social e de solidariedade. Será este um caminho a percorrer. 

 

Recorde-se, neste contexto, o trabalho direccionado para públicos-alvo (cegos, surdos, terceira 

idade, imigrantes do leste europeu…) que o Museu do Carro Eléctrico – nosso palco 

privilegiado de análise - tem vindo a desenvolver. Sublinhe-se, no entanto, uma maior eficácia 

no acolhimento do que na fidelização dos públicos. 

 

Verificamos também uma forte ligação escola-museu-escola, constituindo o público escolar, 

como vimos, uma parcela substancial, a mais das vezes maioritária, dos públicos dos museus. 

Assume-se, este, como um passo fundamental para a formação de públicos, quer no presente 

pela capacidade de influenciar os pais (recordemos os imigrantes do leste europeu que 

afirmam que é principalmente com os filhos que aprendem a história de Portugal; recordemos 

ainda as práticas culturais partilhadas entre mães e filhos no espaço escolar, referidas por um 

grupo de mulheres do Bairro do Seixo; ou ainda a referência do grupo de jovens da Biquinha 

de ter sido este o único contexto em que visitaram museus), quer principalmente pelo 

contributo que representa para a familiarização através da repetição de práticas, pela criação 

de um habitus e sua permanente renovação. A eficácia do carácter inclusivo de uma 

escolaridade obrigatória será essencial à formação de públicos. Tal como nos sugerem, a título 

de exemplo, os resultados obtidos nas gerações abrangidas pelas campanhas antitabagistas 

desenvolvidas nas escolas nos anos 70/80 do século XX.  

 

Haverá, no entanto, ainda muito a fazer e teremos que repensar os modelos e práticas 

adoptados nesta relação, se queremos efectivamente contribuir para a aquisição de capital 

cultural das novas gerações. Citem-se as referências resultantes da entrevista ao grupo de 

jovens da Biquinha (o mais jovem dos grupos entrevistados): se, por um lado, foi a escola que 

os “levou” ao museu, à prática não correspondeu qualquer tipo de familiarização. Pelo 

contrário, não recordam nenhum dos museus visitados, nem salientam qualquer aspecto 

positivamente marcante da visita (a não ser o contexto de grupo e a oportunidade de “faltar às 

aulas”). A visita ao museu, se foi pertinente, não assumiu, diríamos, qualquer relevância para a 

sua vida. 

 

Sabemos, de resto, do panorama nacional, que apesar do crescimento dos níveis de 

escolaridade, os níveis de analfabetismo e de iletracia se mantêm elevados. O peso do capital 

escolar combinado com a condição social parecem ainda moldar, de facto, a eficácia dos 

mecanismos de familiarização e de aquisição deste capital cultural. 
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Que os museus continuam associados ao espaço dos outros, é um facto. Por um lado, o seu 

enquadramento local, regional ou nacional continua, ainda, a limitar-lhes abordagens temáticas 

mais interculturais (paradoxalmente num mundo de acelerada mobilidade, tanto física como 

virtual), como vemos afirmar na entrevista a imigrantes do leste europeu ou ao grupo de 

mulheres (“não fazem exposições para nós”). Por outro lado, como fica bem patente na 

entrevista ao grupo de terceira idade (“um bom guia é indispensável”), de cegos (sem poder 

tocar, que sentido faz andar no museu?) e de jovens (andar ali de um lado para o outro não faz 

sentido, seria mais interessante se o museu tivesse mais interactividade), o discurso adoptado 

pelo museu não é acessível, não se apreende com facilidade, carece de acompanhamento 

para garantir a eficácia da visita. Na verdade, o museu ainda não se democratizou, nem pela 

sua acessibilidade nem pela sua representatividade, continuando a alimentar sentimentos de 

não pertença. Ao museu caberá a substituição da procura de representatividde pela aceitação 

da diversidade, fomentando diálogos cruzados através de abordagens interculturais.  

 

O museu, esse espaço capaz de justapor num só local vários espaços e tempos (a heteropia 

de Foucault), deverá também saber ser um espaço onde se sobrepõem alteridades. O seu 

sucesso deve ser avaliado pela sua capacidade não só de conhecer os seus públicos, mas 

também de conhecer os seus públicos potenciais. Só assim poderá encontrar eficácia na sua 

proximidade às comunidades, corresponder às suas expectativas, tornar-se relevante para as 

pessoas. 

 

A presença do guia do museu por si só não chega: é preciso que o museu cative as pessoas, 

que lhes mostre o que os olhos não vêem, o que o coração não sente, que lhes alicie os 

sentidos, que lhes dedique tempo, que vá de encontro aos seus contextos de recepção e 

interpretação próprios. Um papel de intermediação que ultrapasse o logocentrismo a que nos 

têm habituado, mais permeável aos sentidos, para que, pela diferença, o museu possa fazer 

sentido. 

 

É no contexto de grupo que manifestam (na sua maioria) a “intenção” de visita ao museu: 

porque se sentem mais à vontade e são “arrastados” pelo grupo (jovens), para poderem trocar 

opiniões (cegos), porque proporciona o convívio (terceira idade), porque desinibe a vergonha 

(mulheres). As pessoas são motivadas simultaneamente por desejos pessoais e por pressões 

de grupo. A integração no grupo reforça, pois, o indivíduo na abordagem a esse espaço que 

não assumem como seu, permitindo transformá-lo em local de sociabilidade e de convívio. 

Será fundamental, da parte do museu, a promoção de espaços de encontro e de convívio de 

grupo (cafetaria, loja, restaurante, espaço de acolhimento…), associados também a actividades 

de acolhimento, de familiarização e de aproximação às temáticas do museu (quiosques 

multimédia, centros interpretativos, encontros e palestras…). 
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Os museus, diríamos, não necessitam de mais comunicação, mas de melhor comunicação, 

adoptando códigos mais eficazes, mais adequados e mais acessíveis, transmitindo 

publicamente a imagem da sua vocação democrática. Devem repensar os seus discursos e 

práticas de representação e afirmar-se pela qualidade da sua produção, pelos valores da 

diversidade cultural, pela sua forma de ser comunidade. Será fundamental que reequacionem a 

imagem que dão e querem dar aos seus públicos e públicos potenciais. De facto, à 

acessibilidade no acolhimento, não corresponde uma imagem de acessibilidade.  

 

Cite-se, a título de exemplo, as referências bem sugestivas do grupo de mulheres que, apesar 

das experiências já adquiridas, não se sente minimamente familiarizado: não volta ao museu 

posteriormente, embora o deseje; não tem “lata” para entrar num museu onde nunca entrou, 

porque desconhece os códigos de acesso (“o tratamento”), deixando subjacente uma 

“vergonha cultural” e um sentimento de não pertença, de que, efectivamente, os museus não 

são para elas. O facto de se tratar de um grupo de mulheres leva-nos a pensar, também, em 

assimetrias ainda existentes entre o mundo feminino e o masculino, em torno do espaço 

exterior e do espaço doméstico. 

 

Também os restantes grupos veiculam um posicionamento similar, como bem transparece nos 

qualificadores utilizados para caracterizar o museu, associando essencialmente o museu a 

monotonia, a falta de dinamismo. Esta abordagem não é comum, no entanto, ao grupo de 

imigrantes (o mais familiarizado com as práticas culturais) e apenas se adivinha te nuamente 

em algumas afirmações do grupo de terceira idade (o que se apresenta como mais disponível 

para a visita a museus, desde que em programas organizados para o grupo).  

 

É, de facto, em primeiro lugar a imagem que o museu (ainda) veicula para o exterior que 

alimenta os sentimentos de não pertença, associados geralmente a um sentimento alargado de 

não pertença social. O museu parece continuar a ocupar o espaço central, criando à sua volta 

públicos periféricos, alimentando a ideia de que a cultura mantém a desigualdade social, 

enquanto, paradoxalmente, afirma a sua democratização. A cultura, essa dimensão humana 

que molda o nosso sentido de identidade é, contudo, ainda imaginada nas hierarquias e 

classificações tradicionais. 

 

Por outro lado, ainda, e apesar dos inúmeros exemplos de experiências e equipamentos nessa 

área, o museu não manifesta abertura e sensibilidade para um eficaz acolhimento a cegos e 

amblíopes, subavaliando as possibilidades de actuação ao nível do tacto, do manuseamento, 

da descrição pormenorizada assegurada por guias conhecedores e disponíveis. Convida-os a 

circular num espaço vazio, silencioso, estático, monótono, escuro, disponibilizando visitas 

áudio sem correspondências físicas; preocupa-se com as barreiras físicas com que estão já tão 

familiarizados; desperdiça a exploração dos outros sentidos. 
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A questão financeira constitui, igualmente, um obstáculo à visita, curiosamente numa dupla 

vertente: por um lado, pelo valor excessivo que impede a participação (referido pelos grupos de 

imigrantes, da terceira idade e de mulheres); por outro, porque ao desconhecimento se associa 

a ideia de um valor elevado, expondo publicamente (estigmatizando?) quem entra no museu 

para se informar (referido pelo grupo de mulheres). Será curioso notar que, contudo, 

desconhecem as possibilidades de visita gratuita a museus da cidade. 

 

A este propósito, os estudos realizados em Inglaterra relativos à experiência de entradas 

gratuitas nos museus revelaram que, apesar do aumento verificado no número de visitantes, 

prevalecia o mesmo tipo de visitantes mas com mais regularidade na visita, sendo o aumento 

em novos públicos diminuto.  

 

O caminho a percorrer será o da formação de públicos, em abordagens de proximidade ás 

comunidades e promovendo o seu envolvimento. Neste contexto, citemos a título de exemplo, 

as experiências desenvolvidas pelo projecto educativo da Casa da Música em Aldoar no âmbito 

da Porto 2001, visando a familiarização com a música e a formação de públicos. O projecto 

visava o envolvimento da população local num projecto de ópera, em que não só tomavam 

parte no enredo, como participavam na construção dos personagens e do seu guarda-roupa. 

Na estreia, a plateia encheu-se da população local para ver a sua peça. Ou ainda a acção 

desenvolvida pelo Espaço T, um projecto inclusivo de valorização pela diferença, visando o 

apoio e orientação na integração social e profissional. 

 

A inclusão, conforme foi estabelecido na Carta de Lisboa, deverá ser uma das acções políticas 

mais importantes dentro do espaço Europeu de forma a combater a pobreza e a exclusão 

social. Ao museu cabe um papel importante nesta matéria. Deve, pois, saber “olhar através das 

paredes”, implicar-se nas comunidades, assumir um papel activo no moldar do tecido social. 

Um museu inclusivo, pertinente, fazedor de sentidos, potenciador de sentidos. Um museu com 

sentido.  

 

Como dar resposta a minorias sociais e a periferias culturais constitui, pois, um motivo de 

preocupação dos museus. Cabe-lhe aproveitar em seu favor o “excesso de tempo” e “aprender 

de novo a pensar o espaço”. Por um lado, o prolongamento da esperança de vida, cria uma 

larga camada da população disponível e receptiva (como ficou bem claro na entrevista 

realizada à terceira idade), que importa integrar; por outro, o alargamento do espaço pela nova 

escala criada pela globalização permite ao museu amplificar-se, abrir-se à alteridade e tornar-

se plural. 

 

O lugar do museu deve afirmar-se como uma zona de contacto e de contaminação, 

contrariando a imagem de centro a que ainda está vinculado. Através de práticas de mediação 

eficazes; envolvendo parceiros que lhe permitam afirmar o seu prestígio e garantir o seu 
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impacto mediático; antecipando para corresponder aos horizontes de expectativa dos seus 

públicos; renovando-se como espaços multisensoriais. Deve identificar pessoas nos seus 

públicos e públicos nas suas audiências. O seu sucesso e pertinência serão ditados, pois, pela 

sua capacidade de “sedução”, pelo assumir-se enquanto experiência sensorial, pela 

imaginação, pela inovação, pelo “fazer sentir” não desperdiçando os sentidos. Pela sua 

capacidade de promover o desejo de participação. 

 

Na sua relação com as peças, com o espaço, com o discurso – com o museu – o visitante 

deixará de ser um “estranho” no museu; e o museu deixará de ser um “estranho” para o seu 

visitante. Porque a comunicação nunca é neutra nem exterior a nós; porque qualquer 

aprendizagem modifica o saber pessoal. O limite do museu, será, em última instância, o seu 

espaço físico. Mas a sua prática pode sair fora de portas, desterritorializar-se, amplificar-se, 

deslocar-se ao encontro das pessoas, criar novos centros de acção. 

 
Somos hoje uma espécie de novos nómadas: a Internet, a afirmação do turismo como principal 

indústria mundial, os novos fluxos migratórios, moldaram um mundo mais alargado, numa 

dimensão global, multiplicando as potencialidades dos agentes culturais na afirmação do seu 

impacto público.  

 

No entanto, a informação sobre o museu é ainda escassa, as ferramentas de divulgação não 

parecem actuar com a eficácia desejada, a mensagem não passa. Nos grupos que 

entrevistamos são a rádio e a televisão (mulheres, terceira idade, cegos, jovens), a Internet 

(cegos, jovens) ou os jornais (em língua russa para os imigrantes) os veículos privilegiados de 

difusão da informação. Mas também o passa palavra, o que ouvem entre as pessoas nos 

circuitos/redes em que se movem (estes já imbuídos dos sentimentos das experiências 

individuais). Sobre museus, no entanto, pouco se sabe, levando a crer que o museu não 

partilha ainda (ou desperdiça) em grande parte estes circuitos. Por desconhecimento, ou por 

falta de relevância para ser tema de conversa. Os media favorecem a familiarização; e o 

museu, ao ser tema de conversa, aproxima as pessoas, alimenta redes de sociabilidade 

baseadas em interesses comuns. Serão, pois, igualmente caminhos a explorar pelo museu.  

 

Citemos o caso paradigmático do Museu de Arte Contemporânea de Serralves. Enquanto caso 

de sucesso nacional ao nível de estatística dos seus públicos, é um exemplo apontado pelos 

demais museus, pelo que angaria de visibilidade, legitimidade e capacidade de gerir a sua 

sustentabilidade. E se para os públicos comunica uma imagem elitista, é também paradigma de 

cultura, de conhecimento, de estatuto e de bem-estar. Um padrão que o torna, a diversos 

níveis, um museu desejado. Porque Serralves é mediático, porque é falado na televisão, 

porque aparece na rua e nos jornais, porque é tema de conversa, porque é espaço de convívio 

e de sociabilidade.  
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No entanto, muito poucos dos nossos interlocutores já lá entraram e para muitos Serralves 

inibe a visita. Falam, contudo, de outros museus que visitaram e de que gostaram. Mas para 

estes foi (na maior arte dos casos) a programação da instituição de acolhimento que lhes 

proporcionou a visita e é agora o conhecimento e experiência individual que permite informar 

sobre o museu.  

 

 

Mas vejamos o lado dos públicos.  

 

O museu não se associa a conforto: têm que se deslocar (expondo-se também publicamente 

perante os outros) e procurar a informação (ao desconforto psicológico, associe-se ainda a 

mobilidade mais débil de alguns grupos). Ao contrário do cinema ou do teatro, por exemplo, em 

que ficam sentados e a informação lhes é apresentada. 

 

O museu não se associa à ocupação dos tempos livres. Preferem o passeio e o convívio; o 

teatro; o cinema; o futebol, a playstation ou a bicicleta; um espectáculo; ou simplesmente 

passear com os filhos. Vão porque “são levados”, não vão porque “nunca ninguém os levou”. 

 

Ao museu não vão sozinhos: é a vergonha, a inibição, a não pertença; mas é também a 

oportunidade de convívio na interacção de grupo. Destaque-se, a este nível, a importância dos 

pares e grupos de afinidade na escolha e na deslocação ao museu.  

 

O museu associa-se a história, a coisas antigas, ao passado a um tempo dos outros. O museu 

não transmite os conhecimentos de um modo crítico, não intervém na sociedade. O museu não 

é um espaço intercultural. 

 
O museu não é um espaço solidário, não tem abertura para a alteridade, não denota 

sensibilidade no acolhimento. É um espaço exclusivo, um espaço dos outros.  

 

O museu não é acessível. Tem barreiras físicas, culturais e psicológicas na recepção, no 

acesso ao espaço e à informação, nos códigos utilizados (no “tratamento”). 

 

O museu tem um sentido único. Desperdiça os outros sentidos. Assim, o museu não faz tanto 

sentido. 

 
O museu é um espaço parado, monótono, estático, silencioso. É o ambiente do museu que não 

agrada. 

 
O museu não é relevante. Não sabem o que lá vão fazer. 
 
O museu não é para nós. 
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Mas o museu é bonito, ensina, diverte; no museu aprende-se; é um espaço de cultura, de 

lazer; pode ser interessante e despertar a curiosidade; é uma experiência que desperta os 

sentidos e permite imaginar; é um desejo que (ainda) está no coração. 

 

Por isso, reforcemos, o trabalho com a comunidade é central para a actividade do museu. O 

que é preciso é torná-lo melhor, mais flexível, mais imaginativo. Isto é, mais efectivo, eficiente e 

eficaz. O museu tem capacidade para gerar conhecimentos, estimular, despertar e potenciar os 

vários sentidos, desenvolver capacidades, fornecer experiências estéticas e afectivas, reforçar 

laços comunitários, corresponder a ambições individuais, oferecer perspectivas, criar pontos de 

vista, influenciar atitudes, moldar comportamentos, veicular valores, gerar respeito, promover a 

diversidade, respeitar a alteridade. Mas tem capacidade para muito mais. Assim nos 

testemunham os diversos grupos com quem contactamos a propósito das suas experiências 

com museus (ou na ausência delas).  

 

Os museus aprenderam a comunicar mais e melhor (através do design, dos meios multimédia, 

dos audiovisuais, das novas tecnologias, de práticas várias de mediação…). Mas terão que 

aprender a comunicar-se melhor. Desejam fidelizar uma diversidade de públicos, desejam-se 

acessíveis (democráticos). Terão que multiplicar as experiências emotivas, cognitivas e 

sensitivas que proporcionam aos seus públicos. Terão que se fazer desejar. 

 
Nenhuma técnica de comunicação apresenta maior complexidade e cumplicidade do que a 

comunicação humana, acto bem notório nas entrevistas realizadas. Há que saber ler o que não 

é dito, adivinhar os sentidos do que é afirmado, entender as mensagens subentendidas no 

discurso, nos gestos, na expressão, na entoação. De forma mais explícita ou menos explícita, 

teremos que admitir que, para estes públicos periféricos, existe sempre uma margem de 

manobra, quanto mais não seja pela possibilidade de ressemantizar significados, traduzidos 

por uma interpretação divergente face à ordem hegemónica.  

 
Para eles, o museu não assume, por motivos diversificados, pertinência nem lugar de relevo na 

sua vida. O museu é um espaço periférico. Mas o tempo que cada um passou no museu 

constitui (à excepção de alguns elementos do grupo de jovens) uma experiência válida e uma 

memória positiva. É, pois, o tempo que o museu dedica a cada pessoa, e o tempo que cada 

pessoa dedica ao museu, que o pode tornar relevante para a sua vida. São os sentimentos e 

sentidos que o museu desperta que dão sentido ao museu. 

 

Mais do que afirmar a sua relevância, o museu deve tornar-se relevante; mais do que sustentar 

a sua pertinência, deve potenciá-la. Caso contrário não captará novos públicos, cristalizará as 

suas audiências. A formação de públicos deve gerar-se na complementaridade, através de 

uma familiarização paulatina que permita a acumulação de capital cultural. Contribuirão, para 

tal, os diversos caminhos já apontados e aqui sintetizados: 
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• o conhecimento dos públicos do museu e dos seus públicos potenciais, numa gestão 

eficaz de meios e recursos, através, entre outros, de parcerias com outras entidades 

(porque a comunicação exige o conhecimento mútuo dos seus interlocutores); 

• o conhecimento do seu palco privilegiado de actuação, promovendo laços de 

vizinhança e procurando integrar as redes de sociabilidade; 

• uma forte ligação à comunidade, pela sua capacidade de intervenção e de respeito 

pela alteridade (reforçada pela globalização); 

• a ligação a organizações comunitárias, enquanto, elas próprias, mediadoras sócio-

culturais; 

• o reforço da aposta em serviços educativos, moldados por um conhecimento real dos 

seus interlocutores e, deste modo, capazes de proporcionar aos seus públicos um 

acolhimento diversificado, direccionado, imaginativo, multisensorial, flexível e efectivo; 

• a intensificação do desenvolvimento de práticas de mediação (proporcionando 

experiências interactivas e proactivas, associando a participação à experiência 

humana) que promovam o conhecimento, a afectividade, o entretenimento e a 

formação de pontos de vista; ultrapassando um discurso logocentrico através de uma 

maior permeabilidade aos sentidos; 

• assumir o museu já não apenas como “transmissor de cultura” mas como espaço de 

debate  e de (re)construção da cultura; 

• a adopção de práticas de intermediação/mediação sócio-culturais (e não apenas 

culturais), mais atenta aos contextos de recepção dos seus públicos e à sua 

capacidade crítica, cumprindo a função social do museu; o museu, hoje mais 

consciente da sua responsabilidade social, contribuirá, assim, para sociedades 

inclusivas (promovendo a auto-estima, alimentando o sentido de pertença, promovendo 

a aquisição de capacidades); 

• trabalhar a acessibilidade do museu no pleno conhecimento do seu significado, 

enquanto facilidade de acesso (físico, psicológico, cultural, afectivo, cognitivo…) e igual 

oportunidade de participação; enquanto atitude transversal a todo o trabalho do museu; 

• a formação de públicos através de uma ligação museu-escola-museu eficiente e eficaz; 

• a comunicação de uma imagem do museu consentânea com a sua vocação 

democrática, missão e valores; 

• amplificando-se pela sua capacidade mediática e imediata, potenciando a sua inserção 

na esfera global, pondo ao seu serviço os diversos canais e as novas tecnologias da 

comunicação e assumindo a identidade como prática social; 

• adoptando práticas de marketing que lhe confiram capacidade de actuação e de 

afirmação perante a crescente “concorrência” das indústrias recreativas e de lazer; 

• a aposta na complementaridade de informação e de recursos na exploração das suas 

temáticas, imbuído de um conceito de rede; 

• a aposta no diálogo, na comunicação e na valorização do espaço público, enquanto 

zona de contaminação. 
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O desafio que se coloca será, pois o de uma nova profissionalidade, uma nova atitude 

(acessibilidade é antes de mais uma atitude), mais conhecedora dos seus interlocutores, mais 

flexível, alicerçada em discursos multisensoriais, na alteridade e na eficácia da comunicação. 

Um museu mais associado às questões/preocupações da actualidade, mais interveniente, mais 

cívico, mais actuante no tecido social, mais pertinente em termos de actuação prática e, assim, 

capaz de se tornar relevante para a vida de um número crescente de pessoas. Um museu ao 

serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. 

 

O museu pode, assim, ser um lugar privilegiado de comunicação. Uma imensidão de espaço e 

de tempo. Um objecto de desejo. 
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