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RESUMO 

 

 

 

 Trata-se nesta dissertação de apresentar resultados do trabalho de projeto sob o 

título  “VIrVER A RUA”, um trabalho idealizado no decurso do primeiro ano letivo do 

Mestrado em Museologia e Museografia da Faculdade de Belas Artes da Universidade 

de Lisboa. O projeto desdobrou-se em duas edições, a primeira no dia 15 de junho de 

2013 e a segunda no dia 26 de julho de 2014. As ações foram realizadas no centro 

histórico de Santiago do Cacém, uma pequena cidade no litoral alentejano (Portugal), 

pela vontade, participação e partilha dos seus habitantes e diversas entidades locais 

(públicas e privadas) que abraçaram a iniciativa que ultrapassou todas as expectativas. 

As duas intervenções fizeram de um espaço público lugar transmissor e produtor de 

conhecimentos, de atualização de memórias individuais e coletivas. Duas ruas paralelas, 

com mais de 800 anos de história documentada, que desvendaram outras histórias 

elevando-se, por um dia, à condição de espaço e objeto museológico. Destacam-se as 

diferenças entre Viver na Rua e Viver a Rua. Pelo direito de todos usufruírem do 

Património reforça-se a consciência de igual dever de o proteger. Proposta lúdico-

turística, prática colaborativa, atividade educativa que se desenvolveu e conduziu à 

reflexão por um modelo museológico comunitário. Desatam-se as pontas num processo 

aberto que estabelece relações, encontra similitudes nas práticas e legitima os 

princípios.  Aponta-se a contemporaneidade dos Lugares do Conhecimento, onde se 

estruturam imaginários coletivos de substituição num movimento tendencialmente 

turistificado. Um passado concreto é ultrapassado pela desmaterialização. Na 

democratização conceptual, o valor não existe em si mesmo, mas está dependente da 

significação do olhar subjetivo, da musealização não museificada e do direito à 

diferença. Esse caleidoscópio cultural cultiva a partilha comunitária e a educação 

patrimonial. Lugares de conforto mais ou menos localizados testemunham a heterogenia 

e a reciprocidade do pensar o Outro.    

 .   

 

 

 

Palavras-chave: Museologia Popular, Museu Comunitário, Património, Território 
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ABSTRACT 

 

 

 

 This dissertation presents the results of the action project “VIrVER A RUA”, 

conceptualised throughout the first year of the Master course in Museology and 

Museography of Faculdade de Belas-Artes, Universidade de Lisboa. The project has 

generated two editions, the first on 15
th 

June, 2013 and the second on 26
th

 July, 2014. 

Both actions were carried out in the historical centre of Santiago do Cacém, a town in 

the coast of Alentejo (Portugal), by the will, participation and sharing of its inhabitants 

and several local entities (public and private) that embraced this initiative, which has 

exceeded all expectations. The two interventions transformed a public setting into a 

place which conveys and produces knowledge and also refreshes individual and 

collective memories. Two parallel streets with more than 800 years of documented 

history unveiled other stories and ascended, for one day, to the position of museological 

place and object. The differences between Living in the Street and Living the Street are 

highlighted. For the right of everyone to enjoy Heritage, we enhance the awareness to 

the right to protect it. This leisure and touristic proposal, collaborative practice and 

educational activity led us to a reflection towards a community museological model. 

The ends are loosen in an open process which establishes connections, finds similitude 

in practices and legitimises principles. The contemporaneity of the Places of knowledge, 

where collective imaginaries of replacement are built in a movement towards 

turistification is indicated. A concrete past is overcome by dematerialisation. In the 

conceptual democratisation, value is meaningless in itself, thus it is dependent on the 

subjective impression, on the non-museumified musealisation and on the right to 

difference. That cultural kaleidoscope nurtures community sharing and Heritage 

education. Places of comfort with higher or lower touristic value witness the diversity 

and the mutuality of thinking about Another.   

 

 

 

 

 

Key words: Popular Museology, Community Museum, Heritage, Territory 
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[...] É preciso então recusar de chamar museu o projeto que 

trabalhamos?[...] O interesse geral é mais nítido no museu comunitário, 

mesmo se a estrutura institucional é mais frágil e menos organizada. [...] 

Deixemos evoluir o termo, […] e admitamos que ele possa ter formas 

diferentes, em função de objetivos igualmente diferentes. 

 

Porém, prossigamos o debate entre pessoas de boa vontade e continuemos 

a observar o que se passa nas comunidades e a tirar disso os 

ensinamentos. 

 

(Hugues de Varine, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XI 

LISTA DE QUADROS E FIGURAS 

 

 

 

Fig. 1 – Mapa de Portugal Continental com referência à cidade de Santiago do Cacém 

Fig. 2 – Mapa do Centro Histórico de Santiago do Cacém 

 

Fig. 3 – Mapa das duas ruas do Centro Histórico de Santiago do Cacém intervencionadas, em duas 

edições diferentes 

42 

42 

 

42 

Fig. 4 – Trabalhos artesanais produzidos por Sra. Isaurinda Pereira, artesã do Concelho de Santiago 

do Cacém. Rua Padre António Macedo, 2014 

Fig. 5 – Pormenor de retábulo pombalino da Capela das Almas, Imagem oitocentista de Santa 

Bárbara. Rua Padre António Macedo, 2014 

Fig. 6 – Produtos regionais e te´cnicas antigas de conservação da carne – Talho do Luís de Santiago 

do Cacém. Rua Dr. Francisco Beja da Costa, 2013 

Fig. 7 – Atividade com turma do jardim-de-infância do Agrupamento de Escolas de Santiago do 

Cacém, 2013 

Fig. 8 – Foto de grupo do ATL “Os Espiguinhas” com o seu cavalo, 2014 

Fig. 9 – Decoração da rua com os trabalhos das escolas e  atividade lúdica com dados gigantes para 

reprodução de tabuleiro de jogo, Rua Dr. Francisco Beja da Costa, 2013 

Fig. 10 – Concretização da pintura mural com participação pública, 2014 

Fig. 11– Pormenores da pintura mural. 2014 

Fig. 12– Pormenores da pintura mural. 2014 

Fig. 13– Pormenores da pintura mural. 2014 

Fig. 14 – Vizinha Palminha que decorou a fachada da sua casa com recordações do marido. 2013 

Fig. 15 – Garagem aberta por morador da Rua Padre António Macedo. 2014 

Fig. 16 – Casa da vizinha Palminha. 2013 

Fig. 17 – Cópias de fotografias gentilmente cedidas pelos moradores da rua para exposição “O 

Cantinho da Memória”. 2014 

Fig. 18 – Vista panorâmica da Rua Dr. Francisco Beja da Costa, 2013 

Fig. 19 – Participação de entidades locais – AHBMSC, 2013 

Fig. 20 – Participação voluntária de figurantes, 2013 

Fig. 21 – Participação voluntária na equipa de apoio, 2014 

Fig. 22 – Vista panorâmica da Rua Padre António Macedo, 2014 

Fig. 23 – Participação voluntária de todas as animações – Fanfarra dos Bombeiros, 2014 

Fig. 24 – Rua Dr. Francisco Beja da Costa, 2013 

Fig. 25 – Recriação de tapete de flores da procissão do Corpo de Deus, 2013 

Fig. 26 – Encenação de peça de teatro de D. Irene Gancho, na Capela das Almas, 2014  

Fig. 27 – Exposição no edifício do antigo quartel dos bombeiros, 2013 

Fig. 28 – Telões informativos dispostos pela Rua padre António Macedo, 2014 

 

44 

 

45 

45 

 

46 

 

46 

 

47 

49 

49 

49 

49 

50 

50 

50 

 

50 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

53 

54 

54 

56 

58 



 
XII 

Fig. 29 –  Decoração participada da Rua Padre António Macedo. 2014 

Fig. 30 - Rua Dr. Francisco Beja da Costa, 2013 

Fig. 31 – Antigo quartel dos bombeiros, 2013 

Fig. 32 – Antigas cavalariças do Palácio Beja da Costa, 2014 

Fig. 33 – Antigos armazéns do “Marianitos”, 2014 

Fig. 34 – Garagem do Sr. Simeão, 2014 

Fig. 35 – Exposições: Postais ilustrados do princípio do século XX e trabalhos escolares da disciplina 

de EMRC – 2º ciclo do ensino básico – do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, 

2014 

Fig. 36 – Rua Padre António Macedo em diferentes fases do dia (manhã e tarde), 2014 

Fig. 37 – Rua Padre António Macedo em diferentes fases do dia (manhã e tarde), 2014 

Fig. 38 – Homem-estátua, 2014 

Fig. 39 – “Caldinho verde” dos Bombeiros reabrindo as portas do antigo quartel dos bombeiros, 2013 

 

59 

60 

61 

61 

61 

61 

 

 

62 

63 

63 

64 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIII 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

AHBMSC - Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém 

ATL - Atividades de Tempos Livres 

CMSC - Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

EB23 Frei André da Veiga - Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de Santiago do Cacém 

ESMF - Escola Secundária Manuel da Fonseca 

FBAUL - Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa 

ICOM - Conselho Internacional de Museus  

ICOMOS - Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 

SRFUA - Sociedade Recreativa Filarmónica União Artística 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

 

AAHBMSC - Arquivo da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém 

CAMJAP - Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão 

CMT - Câmara Municipal de Tondela 

EDUPI - Editora da Universidade Federal do Piauí 

FLUP - Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

FURG - Fundação Universidade de Rio Grande 

ICOFOM - Comité Internacional de Museologia do Conselho Internacional de Museus 

ISMAG/ULHT - Instituto Superior de Matemática e Gestão/ Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tenologia  

MC/IPHAN - Ministério da Cultura/Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

MC/IPHAN/FNA - Ministério da Cultura/Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/Federação 

Nacional Dos Arquitetos e Urbanistas 

UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina 

UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UNESP - FCLAS - CEDAP - Universidade Estadual de São Paulo/ Faculdade de Ciências e Letras de 

Assis/Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa  

USP - Universidade de São Pau 



 
XIV 

ÍNDICE 

 

INTRODUÇÃO 

Estudo de caso em construção 

 

 

1 

CAPÌTULO I 

1. Museologia, Turismo e Memória 

 

2 

1.1. Lugar do Conhecimento 

        Sobre definição de Museologia   

 

3 

1.2.  A Turistificação do Lugar 

        Um olhar sobre a expansão dos Planos de desenvolvimento turístico-patrimonial 

 

5 

1.2.1.  Influências do Turismo no Património, no Território e na Cultura locais 6 

1.3.  Imaginário Coletivo de Substituição 

        Sobre a necessidade dos “lugares de memória” 

 

8 

1.3.1.  A ambiguidade do espírito moderno 9 

1.3.2.  O culto da memória 10 

 

CAPÍTULO II 

2. Imaterialidade Museal 

 

 

12 

2.1.  Passado menos Ultrapassado 

        Os avanços da desmaterialização do objeto musealizado 

 

13 

2.1.1.  Exposição como ato inclusivo 14 

2.2.  A Significação do Olhar 

        A desmaterialização do museu 

 

15 

2.2.1  Direito à Diferença 

        Ao encontro do Museu integrado 

 

16 

2.2.2.  Museu de interesse comunitário 18 

2.2.3.  “de fora para dentro” 20 

 

CAPÍTULO III 

3. Educação, Comunidade e Território 

 

 

22 

3.1.  Caleidoscópio Cultural  

        A Museologia Popular ou Instrumento de Educação Patrimonial 

 

23 

3.2.  Musealização enquanto ato social 24 



 

 

XV 

3.3.  Porquê Partilhar? 

       A importância do ideal comunitário na perpetuação da herança cultural 

 

25 

3.4.  Cultivar A Cultura 

        No caminho da musealização do Território  

 

26 

 

CAPÍTULO IV 

4. Documento, Cultura e Património 

 

 

29 

4.1.  Testemunhos de Valor 

        O documento como sinal do pensamento contemporâneo 

 

30 

4.2.  Lugar de Conforto  

        A inevitável Cultura Internacional Popular no contexto atual 

 

31 

4.2.1.  Influências dos agentes naturais nas diferenças culturais  33 

4.3.  Construção Social em Processo 

        Sobre a contemporaneidade intrínseca do Património 

 

33 

4.3.1.  A evolução da definição de Património 36 

4.4.  Pensar o Outro 

        A interpretação da Cultura como interpretação  

 

40 

 

CAPÍTULO V 

5.  Duas Ruas 

     De espaço público a Lugar do Conhecimento 

 

 

42 

5.1.  Proposta Lúdica-Turistica-Cultural 44 

5.2.  Prática Colaborativa 48 

5.3.  Programa de Educação Patrimonial 52 

5.4.  Projeto Museológico 53 

5.4.1.  Sem coleção, o projeto “VIrVER A RUA” expôs patrimónios e memórias 55 

5.4.2.  Sem museu para a rua, o projeto “VIrVER A RUA” musealizou a rua 57 

5.4.3.  Parcial e seletivo, o projeto “VIrVER A RUA” envolveu a comunidade  58 

5.4.4. Condicionado no tempo e no espaço, o projeto “VIrVER A RUA” é 

declaradamente efémero  

60 

5.4.5. Sem modelo, o projeto “VIrVER A RUA” desenrolou-se museograficamente 61 

5.4.6. Sem público, o projeto “VIrVER A RUA” desenvolveu-se à medida das vontades  63 

5.4.7.  Em metamorfose permanente, o projeto “VIrVER A RUA”  não tem conclusão 65 

BIBLIOGRAFIA 

 

66 



 
XVI 

 



 

 

1 

INTRODUÇÃO 

Estudo de caso em construção 

 

 

Esta dissertação materializa-se no relato-técnico-sensível do Trabalho de Projeto 

VirVER A RUA. Apresentam-se as intervenções em duas ruas localizadas na pequena cidade 

portuguesa Santiago do Cacém, no litoral alentejano – a Rua Dr. Francisco Beja da Costa, em 

2013, e a Rua Padre António Macedo, no ano seguinte, 2014.  

O trabalho surge como Projeto Académico, de natureza prática, aparentemente 

concluído, porque concretizado e avaliado, desata reflexões, inquietações e novos objetivos, 

que desenvolvem consequências e renovadas ambições. Neste enredo intrincado, a criação 

impõe-se ao criador. Na evidência da complexidade, abrem-se portas para caminhos distintos 

que conduzem a diferentes problemáticas.  

A primeira intervenção ocorreu em junho de 2013, era um trabalho, que seria do 

primeiro ano de mestrado em Museologia e Museografia da Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa, mas que se revelaria o início de um longo percurso.  

Era imprescindível clarificar conceitos e fundamentos para estruturar respostas. Nessa 

operação, novas questões se colocaram, impondo um trabalho contínuo que mergulhou na 

base para procurar sentido e orientação. 

Situar o projeto “VIrVER A RUA” implica refletir sobre o conceito de museologia e o 

que se entende por museu. Fazendo uma abordagem conceitual, outros termos emergem para 

consideração. Por meio de uma análise, procuram-se determinações. Pelo funcionamento 

aflora-se o objeto museal, na sua materialidade e imaterialidade, na necessidade de coleção ou 

ausência dela. Sobre os seus atores afirmam-se mudanças, partilhas e responsabilidades. Pelas 

ações adivinham-se leituras, continuidades e mutações.  

Não se apresentam soluções, respostas concretas, nem modelos, mas o relato 

fundamentado de uma experiência intensa, descontínua, parcial, incompleta, imperfeita e em 

construção permanente.  
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CAPÍTULO I 

1. Museologia, Turismo e Memória 

 

 

 Desde a fundação do espaço urbano industrializado que novas ideologias, símbolos, 

ilusões e expectativas se desenvolveram para fabricar outras identidades de materialidade 

sustentável, para suplantar as existentes.  

Essa estratégia influenciou e caracterizou os métodos expositivos dos museus 

ocidentais que, de contentores de objetos, passaram a expor narrativas e formas de vida. Estes 

locais de “culto” pluralizaram-se com a economia capitalista. Pela implementação da 

democracia, uma revolução contextual e epistemológica ampliou conceitos. 

 Consequentemente, uma diversidade de projetos museológicos avança no caminho da 

turistificação. A mercantilização, a necessidade de divulgação, a sustentabilidade e o 

desenvolvimento local são valores comuns. Propostas museológicas sem edifícios nem 

coleções, mas com territórios e populações promotoras de soluções turísticas planeadas e 

focadas na cultura, visão otimista de turismo em contraste com outro turismo "selvagem", de 

interesses unicamente económicos, que esvazia territórios em nome da estética ou segrega 

populações e destrói o património.    

 Simultaneamente, novas realidades são produzidas pela necessidade que o homem tem 

de completar e inventar sobre o vazio. A modelação de uma “consciência coletiva”
1
 

intensifica-se na previsão de uma ”colonização cultural”
2
. A modernidade trouxe a “Era da 

Comemoração” e os “lugares de memória”, como defende Nora
3
. Espaços que privilegiam as 

memórias individuais ou coletivas, fazendo-as perdurar em atos controlados.  

 De museologia à “patrimoniologia”, termo usado por Mairesse
4
, para reforçar a 

importância do património neste campo disciplinar, o “boom museístico” do presente, 

expressão de Carreño
5
, responde à imprescindibilidade humana de auto - afirmação. Reflexo 

narcísico que descobre a mais valia da diversidade cultural e a projeta para o futuro. 

 

                                                 
1
 BACZKO, Bronislaw; A imaginação social, In: LEACH, Edmund et Alii. Anthropos-Homem. Lisboa, 

Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1985, p. 306 
2
 MAIO, Fernanda; A Encenação da Arte, Editora textiverso Leiria, 2011, p. 248 

3
 GONÇALVES, Janice. Pierre Nora e o Tempo Presente: Entre a Memória e o Patrimônio Cultural. Historiæ. 

História, memória e patrimônio. Rio Grande: FURG. vol. 3, n.º 3, 2012. p.27-46 
4
 MAIRESSE, François. ¿Ha Terminado la Historia de la Museología?. In: Museologia e Historia: un campo del 

conocimiento. Córdoba: ICOFOM, out. 2006,  p. 99 
5
 CARREÑO, Francisco Javier Zubiaur. Curso de museología. Gijón (Asturias): Ediciones Trea. 2004., p. 7 
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1.1.  Lugar do Conhecimento 

        Sobre definição de Museologia   

 

 

Ao pesquisar os Conceitos-chave da museologia
6
, encontra-se que o termo Museologia 

define-se epistemologicamente como “o estudo do museu”. Essa determinação, que contorna 

intencionalmente o termo “ciência”, como explica Fernández
7
, vai ao encontro de Peter 

Vergo, citado por Fernández
8
, e é suficientemente lata para abarcar diferentes ideologias e 

animar o debate teórico. 

 De acordo com Fernández
9
, a dificuldade na determinação de uma definição de 

museologia espelha, sobretudo, as diferenças interpretativas de museu. Nesse sentido, 

Desvallées identifica duas correntes divergentes, que implicam e confirmam a existência de 

duas orientações opostas, como nos esclarece Hernández
10

. Por um lado, a museologia 

entendida como processo de construção de uma fonte do conhecimento, assente em objetos e 

coleções em museus; por outro, a museologia existe como ciência global e universal sobre a 

relação entre o homem e a cultura.  

Partindo dessa última interpretação, a museologia revela-se como “Ciência do 

Património”, termo utilizado por Tamislav Sola, segundo Hernández
11

. Ao considerarmos 

Património «[...] o conjunto de todas as coisas e de todos os homens, em sua realidade, isto é, 

em suas relações […][grifo nosso]», seguindo a noção adiantada por Santos em Costa
12

, 

ampliamos infinitamente a área de ação da museologia.  

Defensores dessa visão como Russio de acordo com Chagas
13

, Schärer e Gregorová, 

segundo Hernández
14

 ou Maure e Spielbauer, citados por Fernández
15

, entendem que o 

processo é sempre contemporâneo e variável. Definindo a museologia como uma ciência em 

permanente construção e desenvolvimento. Complexa, circular, aberta e heterogénea, 

                                                 
6
 DESVALLÉES, André; MAIRESSE, François. Conceitos-chave de museologia, Armand Colin, 2013. 

7
 FERNÁNDEZ, Luis Alonso. Nueva museología: Planteamientos y retos para el futuro. Madrid: Alianza 

Editorial. 2.ª edição. 2012,  p. 158 e p. 29 
8
 Ibidem, 2012, p. 32 

9
 Ibidem, 2012, p. 67 

10
 HERNÁNDEZ, Francisca. La Museología ante los retos del siglo XXI, E-rph Revista Semestral, dezembro 

2007, p. 5 
11

 Ibid., Id. 
12

 COSTA, Everaldo Batista da. Patrimônio e território urbano em cartas Patrimoniais do século XX. Finisterra, 

Revista Portuguesa de Geografia. Lisboa: Fundação para a Ciência e Tecnologia. vol. XLVII, n.º 93, 2012. p. 7 
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constrói-se em sintonia com as necessidades da própria sociedade, em constante tensão entre a 

teoria e a prática. 

A determinação de uma nova museologia
16

 em contraste com uma “velha”  

museologia, como refere Vergo em Fernández
17

, revela a tendência de aproximação entre o 

meio museológico e a comunidade.  

O fenómeno “globalização” gerou novas dinâmicas e diferentes visões museológicas
18

. 

A visibilidade de uma realidade alternativa, mais social, desperta novas propostas e conceitos 

expositivos. Sensibilidades mais conscientes e responsáveis pela conservação e salvaguarda 

do património despoletam a diversidade de orientações. Interesses no consumo cultural e 

comercial geram turismo e revelam uma faceta capitalista nos museus atuais.  

Cada vez mais afastado da imagem institucionalizada e aristocrática, o museu assume-

se como um organismo multidisciplinar, “espelho interativo”, expressão de Deloche usada por 

Fernández
19

, sensível a qualquer realidade ambiental, educativa, científica, de género, social, 

cultural e natural.  

A escolha do que deve ser musealizável parte cada vez mais da vontade pública, 

comunitária, dos cidadãos. É a atribuição de valor que justifica a musealização. Esse valor é 

variável entre comunidades e entre territórios.  

O museu do nosso tempo é um instrumento de inclusão social. A sua linguagem 

específica é determinante na interpretação do bem musealizado. Enveredar por propostas mais 

interativas, integradoras e aliciantes fomenta novas atitudes e expectativas para todos os atores 

desse processo. Num pacote apelativo, oferecem-se meios de formação e reflexão individual. 

Acompanhando as numerosas indústrias de ócio e tempos livres, a museologia ganha 

contornos museográficos
20

.  

As novas tecnologias e manifestações culturais contemporâneas repensam a matéria, o 

espaço e o tempo do museu. A desmaterialização das imagens, que se multiplicam em 

numerosas réplicas e reproduções que podem ser comercializadas, conduz a modelos 

expositivos forçosamente distintos dos tradicionais. O museu deixou de ser um mostruário do 

visível para ser um espaço privilegiado de testemunhos. 

                                                 
16

 Movimento internacional revolucionário que começa a afirmar-se oficialmente em 1972 na “Mesa-redonda de 

Santiago do Chile”, seminário/encontro organizado pela UNESCO e pelo ICOM (Conselho Internacional de 

Museus - organização não-governamental, criada em 1946). As Declarações de Quebec, Oaxtepec (1984) e 

Caracas (1992) reforçam a chamada nova museologia como organismo vital para a comunidade e redefinem as 

funções do “museu” e o conceito de “objecto museológico”. 
17

 FERNÁNDEZ, Luis Alonso. Op. Cit., 2012, p. 80 
18

 HERNÁNDEZ, Francisca. Op. Cit., 2007, p. 1  
19

 FERNÁNDEZ, Luis Alonso. Op. Cit., 2012, p. 67 
20

 HERNÁNDEZ, Francisca. Op. Cit., 2007, p. 10 



 

 

5 

A conservadora sacralidade inerente ao “espaço do saber” converte-se num ambiente 

vivo, dinâmico e criativo. Ao aceitar absorver e acolher a diversidade de identidades a “casa-

forte” vira “palco”
21

 e assume-se como “Lugar do conhecimento”.  

A proximidade com linguagens consumistas e mediatizadas democratiza o património. 

Mais acessível, passa a ser um produto de consumo, como explica Davallon, de acordo com 

Fernández
22

. Essa tendência reforça a ideia de “museus mercados” informada por 

Hernández
23

. Museus que se transformam em centros de cultura comerciais, que se visitam 

não pelas salas de exposições, mas pelos serviços que oferecem (restaurantes, lojas, 

bibliotecas, concertos, etc. Espaços gregários invadidos pelas massas. Sítios eminentemente 

turísticos.     

 

 

1.2.  A Turistificação do lugar 

        Um olhar sobre a expansão dos Planos de desenvolvimento turístico-patrimonial 

 

 

Numa dialética em construção, as fronteiras entre as áreas disciplinares turística e 

museológica atenuam-se. As influências mútuas nos critérios e processos de cada sector 

(autónomo) são evidentes e enaltecidas por vários autores como Boavida
24

, Cravidão
25

, 

Hernández
26

 e Prats
27

, em nome de um Desenvolvimento Sustentável. 

Reconhecem-se, claramente, na Carta Internacional de Turismo Cultural do ICOMOS 

(1999)
28

, as vantagens duma atividade turística voltada para o património. Acentuando que, se 

a cultura despoleta o fenómeno mundial de mobilidade humana, o turismo é uma atividade 

cultural. 

Por outro lado, todo o património tem potencial turístico que é maior ou menor de 

acordo com a sua dimensão cultural, seja valor local, símbolo nacional, interesse universal, 

                                                 
21

 PIMENTEL, António Filipe. Opiniões Colecções vs Público? Conservação vs Comunicação? INFORMAÇÃO 

ICOM.PT. Série II, n.º 8, mar.-mai. 2010.  p.7 
22

FERNÁNDEZ, Luis Alonso. Op. Cit., 2012, p. 125  
23

 HERNÁNDEZ, Francisca. Op. Cit., 2007, p. 20  
24

 BOAVIDA, Tiago. Os Museus, O Património e as Dinâmicas Urbanas: O Caso de Coimbra. INFORMAÇÃO 

ICOM.PT. Série II, n.º 8, mar.-maio 2010. p.2-6 
25

 CRAVIDÃO, Fernanda Delgado. Turismo, território e cultura - uma trilogia (sempre) em construção. Espaço e 

Cultura. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ. n.º 29, jan./jun. 2011. p.35-42 
26

 HERNÁNDEZ, Francisca. Op., Cit., 2007, p. 23-24 
27

 PRATS, Llorenç. Patrimonio + Turismo = ¿Desarrollo? . PASOS: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 

[On-line]. vol. 1, n.º 2. Junho, 2003. p. 127-136 
28

 ICOMOS. Carta Internacional sobre oTurismo Cultural. Cidade do México, out. 1999 
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etc. Nessa perspetiva, todos os projetos museológicos, enquanto promotores do Património, 

são potencialmente turísticos.  

A elaboração de programas assumidamente Turístico-Patrimoniais exige uma 

sustentação teórico-metodológica, que fundamente e legitime a fusão do estudo dos conceitos, 

como defende Prats
29

,  

Apoiando-se em Giulio Carlo Argan, Fonseca
30

 sustenta que as formas e condições de 

receção do universo simbólico permitem duas abordagens distintas, uma curiosa e consumista 

e outra reflexiva e interpretativa. Prats
31

 teme que a gratificação imediata e superficial pouco 

adaptada ao território e assente na espetacularidade estimule leituras pouco aprofundadas e 

menos didáticas. Mas, por outro lado, León
32

 aponta os profundos níveis culturais alcançados 

em atividades lúdicas planeadas.  

Não existem modelos predefinidos para criar ou implementar planos de 

desenvolvimento turístico-patrimonial. Cada um defende uma natureza, objetivos e 

expectativas específicos.  

   

 

1.2.1.  Influências do Turismo no Património, Território e Cultura locais 

 

 

Em qualquer das suas manifestações, turismo significa sempre uma rutura com o 

quotidiano; enquanto fenómeno de massas, o turismo é uma atividade relativamente recente 

(após a II Guerra Mundial). O que começou por ser eminentemente lúdico e associado às 

férias laborais, despertou para interesses ambientais e patrimoniais. Um novo modelo de 

turista reclama por um turismo sustentável que minimize os danos da sua utilização não 

renovável.  

O turismo cultural nasce de uma necessidade aparente de conhecimento. O turista tem 

a ilusão de conhecer e desfrutar de culturas diferentes da sua e o habitante ganha consciência 

de que a sua diferença cultural é um atrativo turístico.  

O turismo é sobretudo uma forma de consumo. Por interesse e necessidade, o 

património é mercantilizável. Segundo Foucault «O valor não se forma nem acresce pela 

                                                 
29

 PRATS, Llorenç; Concepto y gestión del patrimonio local. In: Quaderns-e de I’ICA [n-line]. 2007/a. N.º 9 
30

 FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio: uma questão de valor. In: _______. O Patrimônio em 

Processo. Rio de Janeiro: UFRJ. 2005. cap. 1, p. 35-50 
31

 PRATS, Llorenç. Op., Cit., 2007/a 
32

 LEÓN, Aurora. El museo: Teoria praxis y utopia. octava edición. Madrid: Ediciones Cátedra, 2010, p. 164 
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produção, mas pelo consumo [grifo nosso]».
33

 No mesmo sentido, Fernanda Cravidão, citada 

por Boavida
34

 escreveu que «[…] as alterações profundas que este fenómeno [turístico] 

introduz no espaço, faz com que, em muitas áreas, o espaço deixe de ser um factor de 

produção e passe a um bem de consumo [...][grifo nosso] ».  

 O produto turístico evita “não lugares” (lugares padronizados ou de homogeneidade 

vincada, como o define Loula
35

), o que fortalece a estreita relação com as questões 

patrimoniais. A “turistificação do lugar”, na perspetiva de Farias
36

, deriva muitas vezes de 

informações fornecidas e publicadas em teses, projetos e trabalhos científicos, académicos e 

museológicos.    

Por outro lado, o turismo é por natureza reformador. Frequentemente produtor de um 

efeito cosmético de embelezamento que privilegia o pitoresco, o turismo fabrica uma imagem 

de passado e apresenta uma alternativa à realidade adaptada ao turista (suas experiências e 

expectativas, sua cultura, ideologias, …) e à evolução do mercado (modas, consumo,…). Por 

esse motivo, torna-se impulsionador de uma cultura mundializada (desterritorializada) 

produtora de “não lugares” simultaneamente descaracterizados e comuns a todas as 

identidades (habitantes e visitantes habituais ou esporádicos).  

A mercantilização dos bens culturais enfraquece o valor de utilidade social. Mas 

mesmo uma “construção destrutiva”, expressão de Costa
37

, produz novos elementos 

patrimoniais. Indo ao encontro de Roger Chartier
38

, que declara que todo o recetor é 

cumulativamente produtor de sentido e que a comunicação é sempre um ato de apropriação, 

Santana
39

 alega que todo o bem turístico é assimilado pelo turista que lhe atribui valor 

simbólico independentemente da sua veracidade, rigor, contextualização ou utilidade social. 

Nesse sentido, surge a questão de Canclini, em Loula
40

, «[…] não se transformarão, […], 

estes lugares neutros […] pelo modo como as novas gerações os marcam ao utilizá-los como 

significativos e os incorporam à sua história? [grifo nosso]». 

 

 

                                                 
33

 FOUCAULT, Michel. Op., Cit., 2005, p.241 
34

 CRAVIDÃO, Fernanda, apud BOAVIDA. Op.,Cit., 2010, p.2  
35

 LOULA, Rosaly Conrado. Reflexões sobre a Mundialização da Cultura. Revista de Desenvolvimento 

Económico. Salvador: Editora Unifacs. Ano III, n.º 4, Jul. 2001. p. 97 
36

 FARIAS, Giovanni de. Op., Cit., 2003, p. 139 
37

 COSTA, Everaldo Batista da. Patrimônio e território urbano em cartas Patrimoniais do século XX. Finisterra, 

Revista Portuguesa de Geografia. Lisboa: Fundação para a Ciência e Tecnologia. vol. XLVII, n.º 93, 2012. p. 7 
38

 FONSECA, Maria Cecília Londres. Op., Cit., 2005, p. 44 
39

 SANTANA, Agustín. Patrimonio cultural y turismo: reflexiones y dudas de un anfitrión, Revista Ciencia y 

Mar. [On-line]. 1998. N.º 6, p. 39 
40

 CANCLINI apud LOULA. Op. Cit, 2001, p. 98 
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1.3.  Imaginário coletivo de substituição 

        Sobre a necessidade dos “lugares de memória” 

 

 

«Quando este passado falta […] Produz-se lugares de património urbano 

para construir a identidade escolhendo uma […] história inventada, 

reinventada ou exumada, […][grifo nosso]» 

 (François Hartog
41

)  

 

Todas as sociedades elaboram para si um “Imaginário Social”, segundo Baczko
42

, ou 

seja, um sistema de representação coletiva que normaliza, regula e determina 

comportamentos, valores, metas e mitos comuns.  

A iminência da perda, desuso ou descaracterização de elementos patrimoniais, e, 

consequente, enfraquecimento da “Cultura histórica”, expressão adotada por Guenée  e Le 

Goff
43

, para designar a relação que uma sociedade mantém com o passado, por fatores 

económicos, demográficos, sociais ou culturais, potencia uma “escravidão mental”, expressão 

de Connerton utilizada por Mendes
44

. Esse apagar do “espírito do tempo”, expressão retirada 

de Le Goff
45

, é muitas vezes intencional. O sentimento de “memória esfacelada”
46

, como 

afirma Nora, articula-se com a consciência de um passado, “definitivamente morto” e 

despoleta o interesse profundo por “lugares de memória”
47

.  

Contrariando a amnésia compulsiva, organizam-se movimentos de proteção, 

associativismos e recriações que enfatizam a tradição como resquício do passado (intemporal). 

Um passado que corresponde à imbricação presentificada de camadas, logo, só poderá ser um 

“imaginário de substituição” (expressão do autor
48

). 

No último fôlego da memória “historiotipada”, Nora
49

 considera que os lugares de 

memória são efetivamente lugares da interpretação duplicada da história. Entre uma realidade 

tangível e outra puramente simbólica, o lugar de memória define-se assim, na opinião do 

                                                 
41

 HARTOG, François. Tempo e Património. VARIA HISTORIA  [On-line]. Belo Horizonte: UFMG. vol. 22, n.º 

36, jul/dez 2006. p. 268 
42

 BACZKO, Bronislaw. A imaginação social. In: LEACH, Edmund et Alii. Anthropos-Homem. Lisboa: 

Imprensa Nacional/Casa da Moeda. 1985, p. 309 
43

 LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: SP Editora da UNICAMP [digital source]. 1990, p.48 
44

 MENDES, Carlos. Museu da resistência: lugar de memória e instrumento da memória. In: SEMEDO, Alice; 

MACHADO, Célia; TEIXEIRA, Mariana Jacob. (Orgs.). Ensaios e Práticas em Museologia. Porto: 

Departamento de Ciências e Técnicas do Património da FLUP, 2012, p. 62 
45

 LE GOFF, Jacques. Op. Cit., 1990, p. 48 
46

 NORA, Pierre. Entre Memória e História: a problemática dos lugares. Revista Projeto História. São Paulo: 

PUC/SP. Dez.1993. n.º10.  p. 7 
47

 Ibidem, p. 12 
48

 NORA, Pierre. Op.,Cit., 1993, p. 28 
49

 Ibidem, 1993, p. 12-13 
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autor, pela sua materialidade e monumentalidade, ou seja, como produtores de semióforos, de 

acordo com a opinião de Hartog
50

 e de Eric Hobsbawm, indicado por Fonseca
51

.  

 O seu enaltecimento e difusão potenciaram a revisão do conceito “Património” que, 

por sua vez, influiu na enunciação expansiva de “lugares (signos portadores) de memória”. 

Locais que, seguindo a perspetiva de Le Goff
52

, impulsionam a fusão de vivências e geram 

novas memórias. Permitindo delinear caminhos que se cruzam e se entrelaçam, conduzindo a 

novas formas de entender a mesma memória, recriando-a multiplamente. Tal como ruas que se 

visitam ou se habitam dependendo da atitude mais ou menos passiva que se emprega e que 

enriquecem quem nelas participa. Constatando que não existe uma realidade verdadeira, mas 

memórias. 

A “Era da Comemoração” é uma consequência da consciência mediatizada e 

estereotipada das Identidades emergentes, como defende Nora
53

, mas é também reflexo do 

“esmigalhar da história”, na perspetiva de Le Goff
54

.  

O compromisso social com a memória impõe uma reflexão contemporânea do 

processo mnemotécnico das experiências transmitidas; partindo de necessidades e 

expectativas concretas, realizam-se ações museológicas com objetivos e finalidades 

específicos. 

 

 

1.3.1.  A ambiguidade do espírito moderno 

  

 

O conceito moderno, na visão Ocidental, não é exatamente antagónico de antigo, como 

explica Le Goff
55

. Ambos podem ter conotações laudatórias, pejorativas ou neutras. Não será 

rigorosamente o mesmo que novo que indica esquecimento, ou ausência de passado, mas 

também poderá não corresponder integralmente a progresso que admite dinamismo e 

evolução, como admite Amadou Hampaté Ba (citado em Le Goff
56

). 

 Moderno pressupõe uma rutura consciente com o passado, o que diferencia os termos 

modernidade e atualidade e desagrega a dimensão temporal da sua classificação. Ou seja, não 

                                                 
50

 HARTOG, François. Op., Cit., 2006, p. 268 
51

 FONSECA, Maria Cecília Londres. Op., Cit., 2005, p. 50 
52

 LE GOFF, Jacques. Op. Cit, 1990, p. 423-478 
53

 GONÇALVES. Janice; Op., Cit.,2012, p. 27-46 
54

 LE GOFF, Jacques. Op. Cit., 1990, p. 142 
55

 LE GOFF, Jacques. Op., Cit., 1990, p. 167-200 
56

 HAMPATÉ BA, Amadou, apud LE GOFF, Jacques, Op., Cit., 1990, p. 188 



 
10 

é uma inevitabilidade do futuro, assim como não é uma constante do presente ou uma 

impossibilidade do passado.   

 Na perspetiva de Le Goff
57

, a modernização interfere diretamente com Identidade. 

Caracteriza-se pela introdução das técnicas ocidentais sobre os valores locais. Impondo, mais 

ou menos agressivamente, transformações nas sociedades recetoras.   

 Seguindo o mesmo autor, a modernidade representa uma aculturação unilateral, pois 

que considera a aproximação ou mesmo o desaparecimento das culturas ditas arcaicas ou 

históricas pelas culturas dominantes, mas não identifica as influências em sentido inverso. 

Associada à mecanização e industrialização das sociedades, tende para o capitalismo que, por 

sua vez, promove a mercantilização e turistificação do património.     

Embora a democratização da vida social e política origine a massificação de uma 

cultura dominante e a popularidade da cidadania, « […] os que elaboram esta cultura […] 

formam meios restritos de intelectuais. Esta é uma das ambiguidades da modernidade.[grifos 

nossos]» diz Le Goff
58

, em conformidade com Edgar Morin, e acrescenta outro paradoxo, 

apoiado em Henri Lefebvre, ao considerar que «Esta ruptura dos indivíduos e das sociedades 

com o passado, esta leitura não-revolucionária mas irreverente da história, […] constituem 

[…] um instrumento de adiamento, de mudança e de integração.[grifos nossos]»
59

 

 

 

1.3.2.  O culto da memória 

 

 

O advento da escrita transformou irreversivelmente a memória coletiva. 

Tendencialmente artificial distancia-se do “cantar mítico” da tradição, como a designava 

Malinowski, partindo de Le Goff
60

. Multiplica-se, quase infinitamente, na materialidade e no 

colecionismo. Progressista, depende de uma ordem social e política. Retórica apropria-se do 

tempo pela produção de documentos.   

A memória das “massas dormentes”, expressão de Le Goff
61

, e as memórias privadas 

que, por séculos, escaparam quase inteiramente na construção da memória coletiva, impõem-

se graças aos novos instrumentos de suporte que submergem e vulgarizam o documento. Na 

                                                 
57

 LE GOFF, Jacques, Op. Cit., 1990, p.167-200 
58

 Ibidem, p. 198 
59

 Ibidem, p. 200 
60

 LE GOFF, Jacques. Op., Cit., 1990 p.429 
61

 Ibidem, p. 542 
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exaltação subjaz o carácter mercantilista. A memória coletiva, bem de consumo, reage ao 

efeito amnésico da modernidade e procura regeneração numa perspetiva nostálgica das suas 

raízes. Apesar de anacrónica
62

 não será, simplesmente, um produto da imaginação como 

questiona André Breton, citado por Le Goff
63

. 

Elemento essencial na formação de Identidade individual ou coletiva e no estudo e 

fabricação da história, institui-se em património. Como tal, implica uma seleção, o que 

significa que é sempre resultado do esquecimento e da valorização intencionais de 

testemunhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62
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CAPÍTULO II 

2.  Imaterialidade Museal 

 

 

 A mudança do paradigma museológico foi fortemente impulsionada pela crescente 

importância do consumo e da cidadania, pelo despontar do culto à memória. Preocupações 

sociais e ambientais despertaram mentalidades; as classes dominantes não perderam a sua 

influência, mas aproveitam agora a riqueza da diversidade.  

 O museu abriu ao público. Enquanto instrumento de comunicação, reconhece que o 

processo expositivo não se faz unilateralmente, nem termina com a exposição. O público é 

comunidade; reivindica-se mais interação numa atitude mais dialogante. 

 O museu ficou mais acessível. Atividades orientadas para diferentes públicos, 

permitindo novas ocupações, linguagens mais populares promovendo outras leituras e 

perceções e a oferta de outros serviços atraem e renovam a imagem institucionalizada. Surge o 

Museu-espetáculo, massificado e perfeitamente adaptado aos interesses turísticos.     

 O Museu-coleção não desapareceu, nem perdeu a sua importância no seio da 

sociedade; mas não é mais o modelo estigmatizado, sectário e marginal. A “peça de museu”, 

raridade inerte, vaticinava o desaparecimento do próprio museu enquanto instituição 

museológica.  

 O bem musealizado não tem valor por si, mas enquanto referência. A 

desmaterialização, possível com os avanços tecnológicos, acompanha a insurgente 

imaterialidade patrimonial. Apesar da forte resistência, procedente das visões mais 

conservadoras e ocidentalizadas, o museu tende para um Lugar do conhecimento sem público 

e sem coleção. Não quer isto dizer que não seja visitado ou que deixe de ser expositivo, 

simplesmente essa ocupação passa a ser vivenciada por todos num enquadramento histórico e 

ambiental.  

 O museu abre-se ao meio; gradualmente ultrapassa as paredes do edifício e debruça-se 

sobre um território.   

 O ideal de Museu-comunitário integral e integrado resulta do direito e dever cívico de 

nos fazer humanos. Um conceito de extrema exigência, que implica uma reeducação e uma 

honesta relação entre todos, e obriga a uma permanente adaptação à atualidade. Um modelo 

de orientações e preocupações sociais. E, deste ponto de vista, de certo modo, todos os museus 

tendem para o comunitário. 
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2.1.  Passado menos ultrapassado 

        Os avanços da desmaterialização do objeto musealizado 

 

 

«Valer, […] é, sobretudo, valer alguma coisa, […]» 

 (Michel Foucault
64

) 

 

Para Foucault
65

, o pensamento ocidental assenta na radical irredutibilidade entre 

Idealismo/Materialismo. Obstinadamente, veneramos a materialidade, como realça León
66

 ou 

Pierce
67

, quando salientam que a nossa necessidade de acumulação de objetos é tão profunda 

quanto o relacionamento humano.  

 O material musealizado resulta, frequentemente, da prática de colecionismo, como 

adiantam Pierce
68

 e Lugli (partindo de Fernández)
69

. É adquirido ou recolhido, classificado e 

integrado num sistema que lhe aufere um valor acrescido, volúvel no tempo e no espaço. Essa 

valorização diferencia o objeto de coleção do objeto em circulação, como destaca Pomian (por 

Desvallées e Mairesse
70

), mas não justifica a mudez histórica num circuito fechado, estéril e 

estático, pouco permeável à sua imaterialidade, origem e natureza. Distinguem-se, portanto, os 

termos “musealizar” (transportar o passado para o presente) e “museificar” (transportar o 

presente para o passado).  

O dilema “conservar ou restaurar” é uma evidência da hegemonia da materialidade. 

Cria-se a ilusão de que a matéria é auto explicativa, ignorando os processos de significação; 

no desconhecimento do “saber-fazer” resta a teorização do que “está feito”.  

 Outras ideologias são portadoras de outros valores, como a japonesa, exposta por 

Hartog
71

, que percebe a natureza híbrida do património na sua atualização quotidiana. Os 
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“tesouros humanos vivos”, de acordo com Desvallés e Mairesse
72

, são “homens-memória”
73

, 

que transmitem o ofício, técnicas e práticas. Importa perpetuar o passado pelo conhecimento, 

enquanto ato contínuo de sedimentação de experiências e contribuições, não pela visibilidade 

mumificada.  

 Num passado menos ultrapassado, a materialidade não tem valor por si, possui uma 

intangibilidade intrínseca que a completa. Não se trata da conservação da verdade absoluta, 

porque nunca existiu, mas da compreensão de potenciais verdades ou verdades relativas
74

.    

 

 

2.1.1.  Exposição como ato inclusivo 

 

 

Como se lê na Declaração de Caracas de 1992, a função museológica é, 

fundamentalmente, um processo de comunicação
75

. A exposição contribui para o 

desenvolvimento cognitivo e crítico individual, musculando e enriquecendo a sociedade de 

inserção.  

Trata-se de uma narrativa intencional, por isso, também questionável, num tempo e 

espaço determinados que constrói conhecimento. A elaboração deste “mundo imaginário”, 

termo retirado de Mensch em Fernández
76

, resulta de uma seleção e manipulação de objetos-

signos e temáticas, que se confrontam entre si proporcionando leituras distintas. Viagens 

quiméricas que fomentam uma liberdade criativa de evasão do quotidiano.    

O discurso expositivo unilateral, que estabelece um produtor de informação (agentes 

culturais), um espaço de transmissão (exposição/museu) e um indivíduo/recetor (cada 

visitante), sempre foi, na verdade constituído por uma complexidade plural que é proporcional 

aos intervenientes (agentes culturais e públicos). Mas considerar que a ação implica uma troca 
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interativa de conhecimentos para construir novos, é o reconhecimento de um processo 

coletivo, contínuo, crescente e sempre incompleto, defende Varine
77

.  

 O individuo-público, entendido como figura passiva, visitante mais ou menos 

ocasional que absorvia a informação exposta, é agora também instigado a colaborar, utilizar e 

criar. A formalização dessa dialética desenvolve-se por códigos comuns numa linguagem 

ajustada às especificidades do meio e às capacidades dos indivíduos (cada vez menos 

abstratos). Uma interconexão eficaz entre a perceção (sentido), a sua interpretação 

(interiorização) e a compreensão das vivências e conhecimentos (crítica) que impõe um 

desdobramento de dentro para fora.  

 Neste ato inclusivo, onde «Juntar peças não faz um museu», como afirma Lourenço, 

em Barbosa
78

, não são os factos que importam, mas o temperamento humano, como apontam 

vários autores, entre eles Pierce
79

, León
80

 e Doucet, citado em Fernández
81

. Nesse sentido, 

Moutinho
82

 adverte «[…] lidar com pessoas é bem mais complexo do que lidar com coleções. 

Expor e defender ideias é bem mais difícil do que expor objetos.[grifo nosso]»  

 

 

2.2.  A significação do olhar 

        A desmaterialização do museu 

 

  

A museologia tem um modo próprio de olhar o mundo. “Um olhar constituidor de 

signos” transformador de qualquer espaço em museu, como salienta Chagas
83

 , reforçando o 

sentido da representação. Significa que, a existência de lugares museológicos resulta 

essencialmente da perceção conceptual específica relativa às funções dos objetos/signos e 

espaços/cenário. Por outras palavras, qualquer ambiente, não institucionalizado, por exemplo 

uma rua, poderá ser um lugar museológico, desde que seja sentido como tal.  

                                                 
77
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 Admitindo que o campo de estudo da museologia não se restringe aos museus 

edificados e aos objetos musealizados (ou museificados) e reflete uma nova atitude perante a 

sociedade contemporânea, inevitavelmente, mudanças estruturais profundas tomam forma.  

 Se na década de 1990, ainda eram notórias as resistências, como denuncia Chagas
84

: 

«A possibilidade de ocorrência do fato museal fora do âmbito do museu-instituição 

[compreendido como organismo convencional], a rigor, não é uma novidade,[temos o 

exemplo do museu ambulante de Liverpool de 1884
85

] ainda que soe como heresia para 

muitas pessoas.[grifo nosso]». Vinte anos passados, Desvallées e Mairesse, apoiados em 

Maroevic, distinguem claramente o “museu-instituição” do “museu-edifício”: «“O 

estabelecimento museal é uma forma concreta de instituição museal.” […] que […] apresenta 

o conjunto de características de um museu clássico.[grifo nosso]»
 86

  reconhecendo a 

existência de modelos de museu “fora dos muros”, designação retirada de Hartog
87

, como 

cidades-museus ou museus virtuais, entre outras possibilidades.  

 Sem apresentar o conceito de “rua-museu”, ou seja, a transmutação de uma rua em 

espaço museológico, León
88

 não afasta a possibilidade de um museu ocupar uma rua, isto é, 

que a coleção museal se desloque e seja exposta num espaço urbanizado, ou que a rua seja 

“engolida” pelo museu tornando-se um seu anexo. As soluções apontadas são referência 

educativa para o grande público e para a museologia social. Adverte, em qualquer dos casos, 

para a necessidade de proteger e vigiar as peças em exposição.   

    

 

2.2.1.  Direito à diferença 

        Ao encontro do Museu integrado 

 

 

«[…] «cuando se quiere hablar de museologia es necesario saber ante todo 

lo que se entiende por museo. Y para hablar de museo es indispensable no 

contentarse con la imagen que se tiene ante los ojos. El museo es una 

institución en continuo cambio»[ …]» 

(André Desvallées apud Fernández
89

) 
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A imagem de museu varia no tempo e no espaço, revelando o carácter multifacetado e 

mimético da instituição museológica. De mausoléu e lugar de coisas velhas, raras e valiosas, 

ou como templo sagrado (e segregado) e espaço de elites, ou ainda enquanto lugar didático e 

casa de cultura, o museu metamorfoseia-se em permanência. “Templo do tempo da memória”, 

expressão de Chagas
90

, adapta-se à contemporaneidade tomando formas díspares de 

concretização e teorização.  

 A frequente revisão do conceito de museu definida pelo ICOM (publicados desde 1947 

– datando a última revisão da XXI Assembleia-geral de Viena, de 2007, segundo dados de 

Fernández
91

) permite uma reflexão periódica sobre a função e compromissos sociais da 

instituição museológica. Contudo, «Para muitos museólogos, […] Uma definição ‘científica’ 

de museu deve, […], distanciar-se de alguns dos elementos aportados pelo ICOM.[grifo 

nosso]»
92

 considerados demasiado normativos e, ainda assim, fortemente marcados pela 

“ocidentalidade” 
93

. 

Hugues de Varine
94

 sustenta a ideia de um “museu integral”, assumidamente 

incompleto que, no limite, pode ter uma natureza global, mas será sempre condicionado e 

condicionante.  

Esta ideologia revolucionária anunciava-se já na Declaração de Santiago do Chile de 

1972, onde se reforçava que o museu “[...] é parte integrante da comunidade «[…] destinado 

a proporcionar […] uma visão de conjunto de seu meio […][grifo nosso]»
95

 o que significa 

que se enquadra na sociedade e reproduz a sua multiplicidade. Impõe um novo entendimento 

de património e direito à sua partilha, não apenas da população, mas sobretudo da classe 

profissional.  

Consta na Declaração de Caracas, de 1992
96

 que «Não pode existir um museu integral, 

ou integrado na comunidade se o discurso museológico não utilizar uma linguagem aberta, 
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democrática e participativa [grifo nosso]», atitude fundamental para desmistificar as 

tradicionais dicotomias moral e epistemológica entre cultura, sociedade e natureza.
97

.  

 O objetivo comunitário tem sempre uma natureza transitória, porque não pode perdurar 

intacto e simultaneamente manter a sua função. Daí que Hugues de Varine
98

 considere que 

enquanto processo vivo, o museu (ou projeto museológico) está em constante 

desenvolvimento e transformação e poderá mesmo desaparecer. 

Após ter preenchido a sua função de mobilização e dinamização, poderá despoletar 

outras ações com outros meios (desaparecendo enquanto projeto museológico, mas 

propagando ondas refletoras), poderá, por outro lado, institucionalizar-se dando primazia à 

coleção adquirida na comunidade (num determinado tempo e contexto) representando um 

passado, ou poderá acompanhar a evolução da comunidade (seguir as gerações e novas 

problemáticas) adaptando-se continuamente, alcançando o estatuto de lugar de invenção e 

reinvenção permanente.  

A possibilidade de modelos corresponde à expansão de projetos e à dimensão da 

criatividade. Enquanto instituição sociocultural e educativa, cada museu só fará sentido no seu 

território e por uma comunidade determinada, pelo que a contextualização é fundamental. É 

necessariamente distinto e personalizado. Um Museu-lugar territorializado.  

 

 

2.2.2.  Museu de interesse comunitário 

 

 

Hugues de Varine
99

 identifica três tipologias museológicas. No seu entender, o “museu 

comunitário” distingue-se de um “museu-coleção”, que valoriza a objetividade do 

património, e não será um “museu-espetáculo”, espaço massificado e ajustado à sociedade de 

consumo.  

Marc Maure (transcrito em Fernández
100

) entende que: 

 

«Los museos comunitários cumplem la función de puntos de reunión para 

pueblos representados en ellos y de medios de comunicación con el mundo 
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exterior; […] organizan exposiciones vivas, que se oponen a la simple 

exhibición de «objetos en los muros»; […] son el lugar donde la comunidad 

organiza sus festas y celebraciones.[grifo nosso]» 

 

A proximidade à população no encontro com a “cultura viva”, expressão de Chagas
101

, 

introduz novas posturas museológicas, que fogem à linguagem elitista e “obsessiva”, termo de 

Deloche em Fernández
102

, do museu convencional. Reforçando esta dicotomia, promove-se a 

categorização da museologia. A imagem sacralizada, sofre ressignificações e coexiste agora 

com a multiplicidade de práticas do novo movimento museológico. Intencionalmente, surgem 

alternativas semânticas ou denominações mais específicas que acentuam a sua projeção social 

e o “direito à diferença”, segundo Moutinho
103

.  

Emergem novos programas em espaços anteriormente não museológicos ou museais. 

Proliferam Ecomuseus, impulsionados pelo pensamento e ação de George Henri Rivière, que 

defende um desenvolvimento social e territorial sustentável. Descentralizam e promovem a 

“democracia cultural”, expressão retirada de Fernández
104

, numa relação dinâmica e 

localmente característica, que conduz a ações não tradicionais. 

 Desenvolvem-se Etnomuseus, Casas museu, Museus locais, Museus escolares, ou 

Museus de vizinhança. Ao mesmo tempo fundam-se Centros no lugar de Museus, que 

reforçam  o seu carácter científico e experimental, como os Centros de interpretação do 

património, Centros Culturais e Parques Naturais, termos que distinguem claramente o 

património ou ainda Parques Culturais (como exemplos espanhóis) para reforçar a 

territorialidade.  

 Coleções museográficas, de nomenclatura claramente distinta por não reunirem todos 

os requisitos necessários para desempenhar as funções museais estabelecidas pelo ICOM 

(adquirir, conservar, investigar, educar e comunicar), como esclarece Carreño
105

, e também 

“Espaços museísticos”, defendidos por Amelia Baldeón (segundo Carreño
106

), pequenos 

centros expositivos que não possuem coleção própria e expõem não originais. Muitas vezes 

segmentos de complexos museológicos in situ. Redes compostas por conjuntos patrimoniais 
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interdependentes onde o museu (institucionalizado) participa como componente de um 

organismo maior.  

   

 

2.2.3.  “de fora para dentro” 

 

 

Considerando a perspetiva tridimensional de análise e reflexão sobre a relação museu e 

comunidade, apresentada por Dodd e Sandell (partindo de Machado
107

), o olhar umbilical “de 

dentro para dentro”, concentrado na gestão interna do museu, completa-se com a visão “de 

dentro para fora”, focando os impactos do museu na realidade social, mas também, de forma 

não menos importante, com o exame “de fora para dentro”, observando os contributos do 

museu no território. 

Composta, mista e díspar, a “comunidade museológica” (na ótica de Hein de acordo 

com Machado
108

) não é exclusiva nem exclusa, mas dependente da partilha genuína de poder. 

Impõe-se, deste modo, a questão de Machado
109

: «Estarão os museus, de fato, disponíveis 

para ceder na acessibilidade, na mesma medida em que esperam que a vizinhança ceda na 

sua integração?[grifo nosso]» 

Um museu de todos e para todos é um ideal utópico, afirma León
110

. Apesar das 

vantagens de uma cooperação pública integral na fabricação do museu ideal; Funari admite 

que o mundo académico se distancia sempre da comunidade
111

. Agir para ela ou agir com ela 

não altera a dimensão antropológica da diferença. Demarca-se assim do seu território, em prol 

da neutralidade (outra ilusão).  

A iniciativa externa (vinda de fora, institucional, pública ou privada) ou pontual (de 

interesse de parte da comunidade), alastra-se a um coletivo maior (selecionado de modo mais 

ou menos criterioso), através de contactos e ações de sensibilização. Essa interação com os 

investigadores e instituições consciencializa para a valorização e execução do projeto. O 
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levantamento participativo contribui para a compreensão de especificidades patrimoniais 

locais numa partilha de saberes plurais.  

O acervo forma-se por inventários, relatórios, bibliografias e práticas museológicas, ou 

seja, por um trabalho interdisciplinar fundamentado e especializado (com base não apenas nas 

recolhas nessa comunidade mas também noutras investigações). A estratégia de 

implementação resulta da interpretação auto - reflexiva desses dados.  

A criação de projetos abertos ao meio denota uma intenção em reconhecer a relação 

orgânica com o seu próprio contexto social. «[…] a ideia de museu comunitário é que os 

facilitadores estejam a viver na própria comunidade, que tenham contato direto com os 

órgãos da própria comunidade, com as suas entidades representativas e as assembleias 

comunitárias.[...] [grifo nosso]» defende Baptista Pereira
112

. Cordovil
113

 destaca que o “novo” 

museólogo é um profissional especializado «[…] capaz de se integrar na população e manter 

com ela um diálogo permanente.[...] [grifo nosso]». Pinheiro, Moura e Alves
114

 reforçam: «O 

investigador [de preferência formado na própria comunidade] participa do grupo, não como 

especialista nem ativista catalisador da ação, mas como animador, dinamizador e observador 

de seus processos e produtos. [grifo nosso]»  

A metodologia colaborativa permite determinar a complexidade das pesquisas e a 

proposição de ações. O produto será sempre uma ressignificação, ou seja, uma abordagem 

(das muitas possíveis) da experiência vivenciada no trabalho de campo. Indo ao encontro de 

Geertz, Pinheiro, Moura e Alves referem que «Não temos como apreender a totalidade e 

complexidade do real, daí porque a nossa descrição, mesmo que pretensamente densa, será 

parcial [grifo nosso]»
115

. 
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CAPÍTULO III 

3. Educação, Comunidade e Território 

 

 

As propostas ousadas e revolucionárias, que despontaram, por todo o mundo, no final 

do século XX, obrigaram à atualização da linguagem museal. Uma política centrada no objeto 

é progressivamente substituída por outra centrada no público, o que se traduz na adoção de 

critérios didáticos e não exclusivamente estéticos.  

O despertar de consciências através da alfabetização cultural é um primeiro passo para 

a concretização do ideal (considerado) utópico de uma ação museológica verdadeiramente 

democrática.  

Uma museologia popular floresce da participação voluntária das pessoas. 

Gradualmente, tecem-se múltiplas redes solidárias que dispensam programas massificados ou 

padronizados. 

Resgatar o conceito Comunidade é um sintoma do estímulo à identificação local. Mais 

do que uma questão semântica é uma inclusão de referências através de modelos mais 

colaborativos e interventivos.  

Territórios habitados fazem-se museu. Cultiva-se um futuro sem mutilações. A 

envolvência determina a experiência percetiva, que, por sua vez é convertida em emoção 

através do estímulo à partilha e ao encontro. Esta “democracia cultural” exalta a diversidade e 

multiplicidade de identidades, memórias e culturas que possibilita, no limite, que o homem 

possa ser “musealizado” (como defende León
116

).  
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3.1.  Caleidoscópio Cultural  

        A Museologia Popular ou Instrumento de Educação Patrimonial 

 

«No se ama lo que no se conoce» 

Lema do Projeto Educativo Argentino “Te Presto los Ojos”
117

  

 

A  Museologia Popular, defendida por Varine
118

, mobiliza a comunidade, porque apela 

à cooperação de todos. Partindo do princípio que quanto mais informada e sensibilizada 

estiver a população, mais ativa esta se revelará, sublinha a importância da educação 

patrimonial na consciencialização da responsabilidade de cada cidadão.  

A educação patrimonial tem por objetivo a democratização cultural (conhecimento, 

valorização e apropriação da herança cultural), como considera Carreño apoiado em Pastor
119

. 

Neste sentido, Varine
120

 diz que «Ao favorecermos a educação patrimonial, podemos 

favorecer a emergência de iniciativas privadas e colectivas que utilizam o património como 

matéria-prima.[grifo nosso]» 

 Se entendermos a dimensão total do património, a educação patrimonial tem uma 

abrangência que excede as competências da educação formal das escolas e aproxima-se dos 

objetivos dos museus. Se cada espaço museológico tem uma realidade específica, então, a 

educação patrimonial que oferecem não poderá seguir um modelo padronizado. Essa refração 

caleidoscópica, como alude Merillas
121

, permite diferentes estratégias educativas consoante se 

desenvolvam para, com, no ou a partir do património. 

Ao mesmo tempo, outras iniciativas comunitárias, sem vínculo direto com instituições 

museológicas, como o exemplo da cooperação Galego-Minhota, no projeto audiovisual “Ponte 

nas ondas”, referida por Merillas
122

, ou do projeto argentino “Te Presto los Ojos”, apresentado 

por López
123

, e ainda, das experiências espanholas “Los domingos del Laredo” e “Música en 

el Kiosko”, descritas em Peñalba
124

 revelam experiências educativas (não curriculares) que 
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propiciam a geração e a produção de novos conhecimentos num processo criativo contínuo.

  

 

3.2.  Musealização enquanto ato social 

 

 

A criatividade coletiva e individual enriquece continuamente a sociedade e o seu 

património. A sensibilização para as questões patrimoniais traduz-se em reflexões sustentadas 

que determinam a patrimonialização (bem com valor de Identidade
125

) e a musealização (bem 

com estatuto museal
126

). 

 Na atualidade, tudo é potencialmente musealizável
127

. O processo de musealização 

distingue o bem museável do musealizado.  

 Uma peça de museu não se circunscreve ao museu, logo, não é apenas uma peça num 

museu. Enquanto documento, é resultado de uma seleção criteriosa. Como “semióforo” 

(designação de Pomian retirada em Desvallées e Mairesse
128

) torna-se substituto da realidade 

que representa (como defende Deloche segundo a mesma fonte
129

). De valor polissémico 

específico, completa-se com a experiência subjetiva, que é momentânea, inconstante e 

variável. 

 Na construção do arco-íris cultural e social, o choque de valores é inevitável. O 

predomínio social a par de uma parca educação patrimonial pode produzir tensões. Contudo, é 

importante despertar uma visão democrática da vida que promove cada um à condição de 

gente:  

«Nem todos precisam acreditar em nossos sonhos […] É bom saber que 

temos história, cultura, tradição, etc… […] Que bom que há quem saiba 

disso e nos faça lembrar porque às vezes esquecemos.» 

(excertos de comentários no livro de visitas do Museu da Maré- Brasil
130

) 
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3.3.  Porquê partilhar? 

       A importância do ideal comunitário na perpetuação da herança cultural 

 

 

Bauman
131

 defende que a imagem bucólica e nostálgica associada à Comunidade 

remete ao prazer que o sentimento de segurança transmite, à promoção do encontro, do 

diálogo, ao trabalho em equipa por objetivos e interesses comuns, a uma atitude cívica e social 

que faz de cada indivíduo peça essencial do conjunto.  

Por outro lado, também refere que o individualismo moderno despreza a ideia de 

comunidade
132

. Hall, observa que «As transformações associadas à modernidade libertaram o 

indivíduo de seus apoios estáveis nas tradições e nas estruturas.»,
133

e refere ainda que, «[...] 

quanto mais coletiva e organizada a natureza das instituições da modernidade tardia, maior o 

isolamento, a vigilância e a individualização do sujeito individual. [grifo nosso]»
134

 

Solicitar a participação Comunitária na construção do processo museológico, é aceitar, 

por princípio, que possamos todos pertencer a uma Comunidade. O que nos torna menos 

modernos, menos independentes e menos livres.  

Bauman
135

 afirma que Comunidade é como um paraíso perdido, que se procura 

infinitamente. Mas, por mais perfeito que seja esse ideal, tem sido suplantado pela Identidade. 

Aparentemente opostos, nem a perspetiva real de uma comunidade é tão abrangente, nem a 

construção de uma identidade é tão singular.  

Para Hall
136

, somos definidos pelo conjunto de Identidades com que nos identificamos 

e por que somos identificados. Acentuar as diferenças individuais é perceber que estas 

resultam desse agrupado que nos caracteriza (momentaneamente) e cuja fórmula é aberta, 

irrepetível e inimitável. Pertencer a uma Comunidade implica apesar de tudo uma herança do 

passado que a Identidade não detém.  

Na museologia comunitária ou popular o património é visto como um recurso 

partilhado entre os membros de uma comunidade. Essa necessidade da partilha depreende uma 

propriedade patrimonial (partilha-se o que se tem).  

                                                 
131

 BAUMAN, Zygmunt, Comunidade, A busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 2003, p. 7 
132

 Ibidem,  p 48. 
133

 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2006, p.6 
134

 HALL, Stuart. Op. Cit., 2006, p.11  
135

 BAUMAN, Zygmunt. Op., Cit., 2003, p. 9 
136

 HALL, Stuart. Op. Cit., 2006, p.1  



 
26 

 «[…] cada um de nós é depositário de uma parte do património da comunidade 

[…][grifo nosso]» refere Varine
137

 que considera assim que todos somos codetentores de um 

valor de importância comunitária.   

Se cada um é “proprietário” todos temos o dever de partilhar.   

A responsabilização conjunta sobre o património público (propriedade de todos) e a 

memória coletiva resulta da consciencialização cívica de cada cidadão. A preservação passa 

pela transmissão e aplicação do bem comum dentro da comunidade em atos individuais. A 

criação de iniciativas patrimoniais emerge das atitudes reflexivas particulares.  

O ato de partilhar não é natural e exige uma difícil organização objetiva. Existe uma 

propriedade moral coletiva sobre o património privado
138

, que confere a todos o direito e o 

dever de o salvaguardar. Um poder intangível sobre o direito jurídico.  

Partilhar é um processo de comunicação. O que se partilha, com quem, em que 

condições e para quê, são questões inerentes ao ato. Envolve um diálogo (não se trata de uma 

permuta ou de uma entrega) e está implícito o alcance de um consenso.  

 

 

3.4.  Cultivar a cultura 

        No caminho da musealização do Território  

 

 

«La separación del objeto de su medio ambiente natural es una acción 

contraria a la animación cultural, entendida ésta como  conscienciación. 

[grifo nosso]»  

(Hugues de Varine apud Fernández
139) 

 

Preservação implica revitalização. Catarina Gonçalves (em Cravidão
140

) afirma que « 

[…] a revitalização patrimonial é […] a forma mais segura de encontrar o tão difícil mas 

desejado equilíbrio entre o respeito pela autenticidade do património, a certeza da sua 

preservação e a democratização do seu acesso.”[…][grifo nosso]» O museu, enquanto 

ferramenta de preservação patrimonial é, portanto, revitalizador. 

                                                 
137

 VARINE, Hugues de; Partilhar o Patrimônio: Por quê? Como? - Interactions-online-France, Texto 

apresentado no III EIEMC – Rio de Janeiro - Santa Cruz, 2004. 
138

 VARINE, Hugues de. Op. Cit., 2004 
139

 VARINE, Hugues de, apud FERNÁNDEZ, Luis Alonso. Nueva museología: Planteamientos y retos para el 

futuro. Madrid: Alianza Editorial. 2.ª edição. 2012, p.111 
140

 GONÇALVES, Catarina, apud CRAVIDÃO, Fernanda Delgado. Turismo, território e cultura - uma trilogia 

(sempre) em construção. Espaço e Cultura. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ. n.º 

29, jan./jun. 2011. p. 40 



 

 

27 

Revitalizar é um ato de intervenção social. Um museu-lugar é um organismo vivo 

porque é habitado. Neste sentido, deve assumir uma perspetiva social de revitalização por 

reabilitação.  

A tendência da desmaterialização do museu segue a crescente amplitude e 

democratização da função museológica, tal como resume Cordovil
141

: 

 

«[…] o novo conceito de Museu, […], deitou abaixo as barreiras entre o 

objecto e os seus utentes ao substituir o conceito de público pelo de 

população e comunidade; deixou de sacralizar o objecto ao mantê-lo no seu 

enquadramento histórico e ambiental, falando-se agora de património 

integrado, humanamente valorizado: e aboliu mesmo o conceito e a 

necessidade do edifício, substituindo-o por todo o território em que a 

comunidade exerce a sua actividade e influência. […][grifo nosso]»  

 

Os museus de território mantém “in situ” o património.  

Ao invés de isolar o bem do seu ambiente, agrupando-o a outros bens de outras 

proveniências, o museu de território promove o desenvolvimento de toda uma área sem 

modificar o seu contexto original. Insere-se na classificação de “museus comunitários”, e 

institui-se na defesa do património “vivo”.  

Essa vivência, agregada ao património, aborda todas as referências culturais 

específicas de um determinado coletivo humano, num certo habitat, isto é, como se forma e 

caracteriza a sua identidade. As manifestações materiais (a paisagem, as edificações, os 

objetos) e as imateriais (as tradições, as crenças, as técnicas e os processos, os conhecimentos) 

“cultivam” o território (imagem utilizada por Fonseca
142

 para enfatizar a noção de que se 

encontra implícito um crescimento ou evolução).    

Permeável a todas as influências externas, a preservação do património é contrária à 

ideia de cristalização. Qualquer intervenção, mesmo com o propósito de o salvaguardar, atua 

sobre esse “solo de cultivo”, logo, envolve sempre uma ressemantização.  

Proteger implica conhecimento que se traduz não só na identificação, inventariação e 

compreensão das relações estabelecidas na pluralidade cultural (valorização) mas também na 

construção de mais sistemas de representação cultural dum território específico, tendo em 

conta a dinâmica de produção, circulação e consumo dos bens (atuação).  

                                                 
141

 CORDOVIL, Maria Madalena. Novos Museus Novos Perfis Profissionais. In: MOUTINHO, Mário. (coord.) 

Sobre o Conceito de Museologia Social. Lisboa: ISMAG/ULHT. Cadernos de Sociomuseologia: Centro de 

Estudos de Sociomuseologia. vol. 1, n.º 1, 1993. p. 28 
142

 FONSECA, Maria Cecília Londres; Referências Culturais: Base para Novas Políticas de Património. In: O 

registro do Património Imaterial: Dossiê final das atividades da Comissão e do Grupo de trabalho Património 

Imaterial. Brasília: MC/ IPHAN/ FNA. 4.ª edição. dez. 2006, p. 83-95 



 
28 

O museu de território só se concretiza pela criação coletiva, de iniciativa comunitária e 

orientação profissional. É, na opinião de Varine
143

, um ato cívico, dado que a salvaguarda do 

património é um direito e um dever coletivo e de cada um. A implementação artificial, 

imposta por especialistas mas não sentida nem integrada pelos usuários e atores da vida do 

território não trará benefícios para o desenvolvimento local e dificilmente resistirá. 

A estratégia de desenvolvimento do museu de território assenta numa educação 

patrimonial. A formalização de discursos autóctones pode ter um papel de empreendedorismo, 

numa ótica comunitária. Pode materializar-se em exposições, itinerários, manifestações 

coletivas, atividades pedagógicas, palestras, jogos educativos, página Web, formação de 

associações comunitárias ou outras. 
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CAPÍTULO IV 

4. Documento, cultura e património 

 

 

Cada vez mais se valoriza a dispersão temporal, outrora suprimida pela “autenticidade” 

do documento. Um novo olhar desponta da acessibilidade e imaterialidade da “história das 

ideias”.  

Herança conservada ou recolhida, de forma consciente ou inconsciente, cada 

documento não tem valor por si. Enquanto referente intencional da memória é marcado pela 

sua vivência no tempo e no espaço. Legitima-se na sua constante contemporaneidade que se 

desdobra em leituras compostas do passado.  

O estudo do “outro” distingue diferenças, mas também estabelece uma relação entre 

culturas. Ao ponto de a própria se tornar objeto de estudo.  

Pressupondo uma origem, a transmissão cultural ocorre por tradição, numa dimensão 

temporal, e por difusão, numa dimensão espacial. Desenvolve-se entre o desejo por 

assimilação no universal e por reinvenção das diferenças, numa ambiguidade apontada por 

Wallerstein, informa Hall
144

.  

Na hibridez mundializada, a cultura é inebriada pela “flor do quotidiano”, termo 

retirado de Henri Lefebvre em Le Goff
145

, para designar a modernidade; constantemente 

influenciável e influente desenvolve processos de aculturação irreversíveis. 

 Conforme Fonseca
146

 e Cordovil
147

, sucessivas mudanças sociais, políticas e culturais 

despoletaram a democratização de culturas, a multiplicação de identidades e a disseminação 

de conceitos a um ritmo galopante, incitando ao envolvimento da sociedade civil e à 

massificação do acesso aos bens culturais.   

O património enquanto “referência cultural”, termo utilizado por Fonseca
148

, expande-

se como valor afetivo, dúctil e peculiar. Provém do sentido atribuído pelos diferentes grupos 

sociais que conquistaram o direito universal de defender, promover, desenvolver e usufruir da 

                                                 
144

  HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade: Rio de Janeiro: DP&A editora, 2006, p.15 
145

 LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: SP Editora da UNICAMP [digital source]. 1990, p. 195 
146

 FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio: uma questão de valor. In: _______. O Patrimônio em 

Processo. Rio de Janeiro: UFRJ. 2005. cap. 1, p. 35-50 
147

 CORDOVIL, Maria Madalena. Novos Museus Novos Perfis Profissionais. In: MOUTINHO, Mário. (coord.) 

Sobre o Conceito de Museologia Social. Lisboa: ISMAG/ULHT. Cadernos de Sociomuseologia: Centro de 

Estudos de Sociomuseologia. vol. 1, n.º 1, 1993. p. 21-35 
148

 FONSECA, Maria Cecília Londres. Referências Culturais: Base para Novas Políticas de Património. In: O 

registro do Património Imaterial: Dossiê final das atividades da Comissão e do Grupo de trabalho Património 

Imaterial. Brasília: MC/ IPHAN/ FNA. 4.ª edição. dez. 2006. p. 83-95 



 
30 

sua memória específica e de a articular com referentes externos. Admite a coexistência de 

diferentes visões, mesmo que antagónicas. Pressupõe a produção de informações e a pesquisa 

de materiais para documentá-las, mas é igualmente uma gestão desses dados, um ato de 

ressemantização de bens e práticas específicas com vista à construção de um sistema 

referencial coletivo reconhecido.  

 

 

4.1.  Testemunhos de valor 

        O documento como sinal do pensamento contemporâneo 

 

 

Por documento era considerado, no período clássico (século XVI), o elemento detentor 

da frescura das recordações que servia para reconstruir a história, como se confirma em 

Langlois e Seignobos, segundo Le Goff
149

. Fator, simultaneamente, de pesquisa e origem de 

interrogações era analisado na sua veracidade e autenticidade representativa.  

Com Foucault,
150

 o documento, interpretado à luz do pensamento moderno, não é mais 

um registo, representação do passado, portanto, deixa de ser um instrumento de apoio de uma 

memória racional, é considerado um testemunho histórico, de uma história “das ideias”, logo, 

cultural. Nesse sentido, concebe o passado na sua imortalidade possível, ou seja, enquanto 

memória descontínua, humana.  

Documento é, assim, a herança conservada ou recolhida que vale pela ininterrupta 

mutação da contemporaneidade. Ao invés da memória colectiva se apoiar nos documentos 

para estruturar a história, ela trabalha, organiza ordena, reparte e hierarquiza-os moldando-os 

de acordo com a sociedade.  

Questionar o documento é tentar decifrar a prática discursiva que o condiciona e que 

define os limites e formas da dizibilidade, conservação, memória, reativação e apropriação. 

Não existem documentos puros ou inertes, como indica Le Goff
151

, todos são forçosamente 

dominados por uma dimensão espácio-temporal. Resultam, não somente, dos seus 

construtores e autores, mas de todas as restantes gerações que por eles passaram e os 

conservaram ou restauraram, especialmente a presente.  
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Conforme o mesmo autor, aportado em Furet
152

, documento implica a relação entre 

dados, ou seja, completa-se com a informação satélite que lhe está correlacionada. Esse 

cruzamento de informação, facilitado pelos avanços tecnológicos, limita a subjetividade das 

interpretações e assegura a sua veracidade.  

Será sempre uma interpretação duplicada, o que significa também que se desenvolve à 

medida da ampliação e enriquecimento do conceito de Cultura, aceitando a perspetiva 

globalizante de Le Goff
153

.  

 

 

4.2.  Lugar de conforto  

        A inevitável Cultura Internacional Popular no contexto actual 

 

 

“A coisa mais bonita em Tóquio é o MacDonald’s. A coisa mais bonita em 

Estocolmo é o MacDonald’s. A coisa mais bonita em Florença é o 

MacDonald’s. Pequim e Moscovo ainda não têm nada que seja bonito.”  

 

Andy Warhol
154

 

 

O termo Cultura foi inicialmente utilizado para representar toda a produtividade 

humana. Nesse sentido, um bem cultural não podia ser simultaneamente natural já que seriam 

antagónicos. A partir do século XVIII, o conceito passou a designar o valor das coisas. Assim, 

um bem cultural distinguia-se de outro bem não cultural pela simbologia elitista e sectária 

atribuída. No século XIX, Cultura e Cultura popular assumiam-se pela sua disparidade. A 

Revolução Industrial veio fortalecer a dimensão política de Cultura através do conceito de 

Estado-nação. Surgem Identidades nacionais que promovem símbolos próprios para reforçar 

ideologias específicas. No seu altruísmo, almejam a homogeneização cultural de várias 

comunidades e classes sociais. Idealmente, existiriam tantas culturas quantas nações. 

A abrangência do conceito alastrou-se em sintonia com as mudanças sociais e 

políticas. Evidenciando um carácter plural e territorial, Aurélio (partindo de Loula)
155

 define 

Cultura como a complexidade de comportamentos e padrões que são transmitidos e 
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caracterizam um coletivo humano, ou seja, o que confere identidade. Nessa perspetiva, 

existem culturas compostas cuja valorização é compartilhada. O indivíduo é simultaneamente 

influenciável e influenciador da sua cultura, o que a torna uma necessidade social idealizada 

em permanente construção e transmutação.  

Qualquer alteração numa sociedade tem repercussões culturais. O mesmo é dizer que a 

Cultura naturalmente se acultura. A importação e exportação de elementos culturais é 

inevitável embora possam ocorrer de modo mais ou menos forçado. Se é verdade que as 

culturas das sociedades dominantes são mais disseminadas, estas não deixam de sofrer 

influências externas (por vezes até bem vincadas) oriundas de todas as sociedades que com 

elas contactaram (mesmo as que pretendem subjugar).  

Não há culturas autónomas nem claramente definidas. Para Canclini, citado em 

Pinheiro, Moura e Alves
156

 a hibridação cultural intensifica-se com a expansão urbana. Mas se 

é verdade que existe um processo de globalização, económico e tecnológico, não existe uma 

Cultura global.  

Apesar do movimento de massas e da indústria cultural procurarem estabelecer um 

modelo, não se verifica a existência de uma cultura homogénea que suplante todas as outras. 

Daí que Renato Ortiz
157

 proponha o termo Cultura mundializada, que confere uma dimensão 

mundial e transnacional. A cultura mundializada reproduz-se e desfaz-se incessantemente. 

Pressupõe um contacto, uma troca e um domínio. 

 O espaço desterritorializado é um “não-lugar” (termo retirado de Loula
158

) porque 

descaracterizado, padronizado e impessoal. Paradoxalmente funciona como um lugar de 

conforto, estabelecendo laços na diversidade cultural. Essa cultura internacional popular (em 

oposição a Cultura tradicional
, 
seguindo a mesma autora

159
)  identifica precisamente o que 

não pertence a nenhuma identidade, mas está presente em todas. No contacto com o “outro” a 

descoberta de uma cultura comum (hábitos, tradições, modas, produtos, …) é uma forma 

autorreflexiva de o entender (menos diferente, menos “outro”). Por outro lado, preservando as 

suas diferenças culturais é possível manter a distância sem perder a sua identidade (preservar 

o “eu”). 
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4.2.1.  Influências dos agentes naturais nas diferenças culturais  

 

  

O progresso é entendido por Saraiva como o desejo humano de crescimento. «O 

progresso deixa de significar aperfeiçoamento individual [perspetiva medieval] e torna-se 

sinónimo da expansão de massas [perspetiva moderna]. [grifo nosso]»
160

 Enquanto atividade 

libertadora, eminentemente artificial, supera as produções (agora consideradas) arcaicas de 

base natural.  

 A cultura é o produto do desejo, ou seja, é o resultado do progresso. É, por isso, 

consequência e contrapartida da globalização. A diversidade de interpretações e afinidades 

não invalida a sua universalidade, mas a sua uniformidade. Não se discute a sua importância 

ou necessidade, que é instintiva e inevitável, mas como esta é contemplada e compreendida 

por cada um.  

 Não há Homem sem cultura, mas também não há sociedade sem culturas. 

 Pastor Alfonso
161

, ancorada nas palavras de Maestre Alfonso, defende a inevitável 

relação entre o homem, o seu ambiente e o tempo, pois que o produto cultural será sempre o 

resultado de sucessivas intervenções irreversíveis.    

 Qualquer organização social é parte de um sistema ambiental. A identidade baseia-se 

no seu entorno e nas atividades com ele relacionadas. A aculturação desterritorializada, pode 

provocar um desmoronamento das relações sociais da comunidade “esventrada”.    

 A preservação cultural envolve diretamente o respeito pelo território, na sua 

componente humana e natural. O que significa que um bem cultural embora distinto de um 

bem natural não será totalmente artificial. 

 

 

4.3.  Construção Social em Processo 

        Sobre a contemporaneidade intrínseca do Património 

 

 

“O patrimônio, em todas suas formas, deve ser preservado, valorizado e 

transmitido às gerações futuras como testemunho da experiência e das 
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aspirações humanas, a fim de nutrir a criatividade em toda sua diversidade e 

estabelecer um verdadeiro diálogo entre as culturas. [grifo nosso]”  

 

(Declaração Universal sobre a diversidade cultural
162

)  

 

Criação humana, de abrangência totalitária, património pode ser entendido como a 

acumulação da experiência cultural em toda a sua profundidade e diversidade
163

. Nesse 

sentido, é um importante veículo de transmissão de conhecimentos. É a matéria-prima que nos 

permite “esculpir” a condição humana, isto é, como fabricar um passado, idealizar um 

presente e moldar um futuro.  

Fundindo os termos avançados por Prats
164

 e Fonseca
165

, o património é uma 

construção social em processo. Trata-se de um sistema simbólico de reconhecimento e 

seleção de determinados referentes. Sem valor intrínseco, implica uma motivação coletiva, de 

ordem política, isto é, um certo grau de consenso prévio que justifica o investimento na sua 

proteção
166

. É um instrumento de legitimação das diferentes comunidades enquanto valor de 

identidade e de memória. Ferramenta fundamental de qualidade de vida.  

Um bem patrimonial requer uma regulamentação, mas também uma dinâmica 

apropriada momentânea e múltipla. Está condicionado à importância que lhe é imputada em 

tempos, territórios e coletivos humanos distintos. É subjetivo e efémero, porque se molda às 

necessidades, ideologias, gostos estéticos e outras influências.  

A valorização dos bens patrimoniais depende integralmente da sua ressignificação 

quotidiana. Para Glevarec e Saez, em Hartog
167

, « [...]o património não deve ser visto a partir 

do passado, mas a partir do presente, como categoria da ação do presente e sobre o presente 

[...] [grifo nosso]» Nessa perspetiva, o património não se constitui como vestígio nostálgico 

de um passado, que só pode ser ficcionado através da leitura atual dos testemunhos 

conservados.  

 Entender o património como indício do tempo
168

 é perceber que nunca nos poderá 

oferecer uma imagem purista de autenticidade. Altera-se com o tempo (fenómeno natural) e 
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pelos tempos (reflete a diversidade das interpretações de passado, presente e futuro ao longo 

das épocas e das sociedades).  

 O sintoma de “presentismo” (termo de Hartog
169

) encurta a amplitude temporal entre a 

“experiência” e a “espera”. A patrimonialização é um ato de permanentes ressignificações 

momentâneas que não garantem perpetuidade. Tudo é atual, contemporâneo e fugaz, numa 

aceleração constante que acompanha o ritmo do presente (que se extingue ao segundo) para 

nele ficar a marcar passo. 

. A classificação de bens culturais é uma demonstração de poder que ultrapassa o 

interesse museológico ou etnográfico, de acordo com Fonseca
170

.  

Suportado em Carandini, Funari
171

 defende que entender o património como uma 

questão política confere uma dimensão económica e jurídica ao conceito. Enquanto 

“propriedade cultural” (expressão do autor
172

) tem, na óptica de Torelly
173

, a capacidade de 

promover profundas alterações na sociedade e no território uma vez que é simultaneamente 

perpetuador da memória e do esquecimento oficial.  

O processo de patrimonialização não é neutro, como apontam Funari
174

 e Pearce
175

.A 

hegemonia cultural pode ser perversamente geradora de “traumatismos coletivos” (expressão 

retirada de Le Goff
176

), basilados na imagem de uma sociedade solidamente homogénea, 

potenciando ideologias fundamentalistas, como alerta Eric Hobsbawm, citado em Fonseca
177

. 

Também pode ser fator de opressão, como insinua Aloísio Magalhães, também citado pela 

autora
178

, quando se impõe uma política paternalista que estagna o desenvolvimento em nome 

de uma identidade cultural que se afirma pela “autenticidade” da tradição (entendida como 

desligada de um suposto progresso moderno).  

Considerando que todas as comunidades são detentoras de património, este, pode ter 

uma importância transcendente à sua localização, como explica Prats
179

 definindo assim 

património Localizado. Nestes casos, a sua valorização externa pode ser coincidente, distinta 
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(sobrevalorizada) ou até contrária da valorização interna. Discrepância que pode contribuir 

determinantemente para uma revalorização interna (local).  

Por outro lado, reagindo às influências externas invasivas e prepotentes, as referências 

patrimoniais locais também podem ter escasso interesse para além da comunidade que lhe 

atribui valor. Exemplos que acentuam a imperiosa necessidade de garantir o “Espírito do 

Lugar” (expressão retirada de Torelly
180

).   

 

 

4.3.1.  A evolução da definição de Património 

 

 

A contemplação sem preocupação pela preservação aguçou a curiosidade renascentista 

que desenvolveu o conceito de monumento histórico. Um sentimento de perpetuação fez 

despoletar, no final do século XVIII, um “discurso patrimonial autorizado” (expressão 

utilizada por Smith em Souza e Crippa
181

) onde evidentes interesses e manipulações políticas 

confundiram Monumento e património histórico. 

Lenta e gradualmente, o conceito património tende para preocupações ambientais 

urbanas que ultrapassam o monumento histórico isolado. Mas não deixa de ser entendido 

como um bem material concreto (símbolos de uma Identidade nacional).  

No século XX, criam-se Congressos Internacionais que elaboram Cartas Patrimoniais 

que emitem diretrizes com a intenção de normalizar as regulamentações e medidas políticas e 

orientar as técnicas de preservação e conservação do património.   

Na Carta de Atenas de 1931
182

, o conceito património é ainda extremamente restritivo 

e seletivo limitando-se aos monumentos de interesse histórico, artístico ou científico. Apesar 

disso, ao declarar preocupações pela preservação, proteção e respeito pela obra histórica e 

artística do passado, aconselhando uma manutenção regular e permanente dos monumentos, 

evidencia uma contemporaneidade inerente ao sentido do património. Instigando à 

consciencialização do valor patrimonial exige-se uma atitude ponderada e sustentada que 

carece de uma educação. O direito da coletividade perante o domínio privado desponta, ainda 

que condicionado.  
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O apelo à cooperação técnica e moral globaliza o dever de cuidar do património, mas 

também confere o direito universal de usufruir desse património. Entendido como um bem da 

humanidade, o monumento feito património, merece um estatuto distinto que rompe fronteiras 

e propriedades. Sugere-se uma vasta e concreta colaboração internacional na formação de uma 

consciência cívica. «A Conferência está profundamente convicta de que a melhor garantia de 

conservação dos monumentos e obras artísticas vem do respeito e do empenhamento dos 

próprios povos […][grifo nosso]»
183

   

Em 1956, a Conferência de Nova Delhi
184

 reforça a necessidade de empreender uma 

acção educativa que desperte para a valorização do património.  

A Carta de Veneza
185

, de 1964, confere uma dimensão espácio-temporal à definição de 

património. Entende que o monumento é inerente ao seu entorno (territorial e histórico). 

Inscreve, por isso, o sítio rural ou urbano que «testemunhe uma civilização particular, uma 

evolução significativa ou um acontecimento histórico [grifo nosso]»
186

 na preservação 

patrimonial. Por outro lado, é cada vez mais concreta a aproximação entre os termos 

monumento/património/documento, com a inclusão das “obras modestas” com significado 

cultural. 

Numa perspetiva progressista de mercantilização do património, invoca a (re)utilização 

social como veículo de conservação patrimonial.  

A década de 70 do século XX é profícua nos debates críticos sobre as políticas de 

património. A Convenção Relativa à Proteção do Património Mundial Cultural e Natural de 

1972
187

, composta por representantes de diversos países de vários continentes, debate a 

hegemonia ocidental e reivindica instrumentos de proteção para as manifestações populares de 

valor cultural independentemente da sua materialidade. Inicia-se uma longa discussão sobre o 

conceito de património imaterial ou intangível
188

. 

A salvaguarda dos patrimónios (cultural e natural) assume-se à escala mundial e carece 

de intervenção de uma política patrimonial intergovernamental. Defendem-se programas 
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educativos para «reforçar o respeito e o apego dos seus povos ao património […]»e 

«informar largamente o público das ameaças a que está sujeito tal património […] [grifo 

nosso]»
189

. 

O processo de democratização do património, assente na participação cívica 

consciente do cidadão em comunidade, germina no Congresso de Amesterdão de 1975
190

.   

 

«[…] a conservação do património arquitectónico não deve ser um assunto 

que só diga respeito aos especialistas. É essencial o apoio da opinião 

pública. A população, com base numa informação completa e objectiva, deve 

colaborar em todas as fases do trabalho, desde o levantamento dos 

inventários até à preparação das decisões. [grifo nosso]» 

 

A assumida importância social, económica, cultural e política da cultura tradicional e 

popular, descrita na Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular da 

Conferência Geral da UNESCO de 1989, promove a equidade entre povos, grupos sociais e 

identidades culturais. O ideal democrático combate o elitismo de classificação, procurando 

minimizar os efeitos da industrialização e do aumento exponencial do consumo e proteger a 

diversidade cultural da humanidade. «[…] cada povo tem direitos sobre a sua cultura e de que 

sua adesão a essa cultura pode perder o vigor sob a influência da cultura industrializada 

difundida pelos meios de comunicação de massa. [grifo nosso]»
191

 

Dada a vulnerabilidade de certas formas de cultura tradicional e popular, 

nomeadamente a tradição oral, fomenta-se a sua investigação, inventariação, documentação, 

arquivo, exposição e recompilação. Avançam-se propostas de criação de novos museus ou 

secções de cultura tradicional e cultural nos museus existentes, feiras, festivais, filmes, cursos 

de formação, congressos, e outros eventos nacionais, regionais e internacionais com vista à 

valorização e salvaguarda da integridade da tradição.  

O respeito à autonomia das práticas populares e o direito de acesso aos bens culturais 

passa por uma ampla difusão. Estimula-se o recurso aos mesmos meios de comunicação de 

massas potenciados pela industrialização.  

A década de 1990 investe na promoção e continuidade dos processos e técnicas 

tradicionais em risco, reconhecendo o estatuto legítimo do “saber-fazer” dos seus praticantes. 

A noção de património imaterial assemelha-se a tradições populares.  
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Em 1992 é criado um programa denominado Património Cultural Intangível, em 1993 

surge o projeto Tesouros Humanos Vivos e em 1997 faz-se a Proclamação das Obras Primas 

do Património Oral e Intangível da Humanidade
192

.   

A perceção e o reconhecimento da diversidade cultural como património comum da 

humanidade convertem o processo de globalização num melhor e mais saudável entendimento 

antropológico. «(…) apesar de constituir um desafio para a diversidade cultural, cria 

condições de um diálogo renovado entre as culturas e as civilizações.[grifo nosso]»
193

  

Uma nova abordagem agrega a vivência, os valores, as tradições e as crenças ao 

património. Na Declaração Universal sobre a diversidade cultural
194

, de 2001, o conceito 

assume uma natureza heterogénea, não discriminatória, atemporal, variável e evolutiva. 

Entendida como uma necessidade humana, a diversidade cultural é um direito integrante dos 

direitos humanos, pelo que tem uma dimensão universal, indissociável e interdependente.  

Em 2003, é aprovada pela UNESCO a Convenção para a Salvaguarda do Património 

Cultural Imaterial
195

. A complexidade da diversidade cultural, a sua profunda 

interdependência imaterial e constante recriação conduzem à inevitável inclusão das  

 

«práticas, representações, expressões, conhecimentos e competências [desde 

que] seja compatível com os instrumentos relativos aos direitos humanos 

existentes, bem como com a exigência do respeito mútuo entre comunidades, 

grupos e indivíduos, e de um desenvolvimento sustentável. [grifo nosso]» 
196

  

 

A tendência progressista sugere uma indistinta percepção do património enquanto todo 

(nas suas qualidades materiais e imateriais)
197

. Assumindo uma inter-relação inevitável e 

indispensável na determinação do conceito.  
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4.4.  Pensar o outro 

        A interpretação da Cultura como interpretação  

 

 

Na visão de Kant, «o Homem é unicamente um processo de endoculturação educativo 

e pedagógico. [grifo nosso]»
198

 Neste princípio, Foucault
199

 admite que o Homem (sujeito da 

Cultura) é uma invenção recente porque é um conceito moderno. Procurando encontrar a sua 

origem, o autor mergulha na existência do conhecimento. Nessa pesquisa que é também uma 

interpretação da contemporaneidade do conceito de Cultura (à luz da ocidentalidade), 

compreende-se a evolução da museologia e dos espaços museológicos em particular. E atesta-

se, mais do que a consciência da finitude, a evidência da inevitável irreversibilidade. 

O conhecimento (na perspetiva do pensamento moderno) é na sua essência 

interpretação da interpretação, da interpretação… num ato sequencial que refuta a ideia de 

uma cultura estanque e de uma imagem hegemónica da racionalidade.  

Desmistifica-se a continuidade do tempo pela sua permanente mutabilidade. A 

objetividade das coisas é uma ilusão do conhecimento. O pensamento é a emissão de um juízo 

pessoal e não totalmente transmissível, numa subjetividade transcendental que destrói a 

ambição do saber unitário e global. Suportado em Sartre que diz que ««o essencial não é o 

que se faz do homem, mas o que ele faz daquilo que dele fizeram.» [grifo nosso]»
200

 as coisas 

têm significado pela consciência (intervenção humana) que o atesta.  

Fraturando o presente do passado, a tradição desvincula-se da sociedade. A memória 

fica suspensa. Um novo valor da noção de Cultura (portadora de história) surge do discurso do 

inconsciente coletivo e individual.  

A História, vista por Cícero, em Le Goff
201

, como a «“luz da verdade”» e descrita por 

Foucault como «[…], a região mais erudita, mais informada, mais desperta, mais atulhada 

talvez da nossa memória. [grifo nosso]»
202

  define o lugar de origem do empírico e, por isso, 

tornou-se incontornável do nosso pensamento e na Cultura Ocidental.  

A consciência da descontinuidade na história, cultura e linguagem, confirma que o 

pensamento não cristaliza. Como diz Foucault, «[…] de maneira alguma […] doravante e por 
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SEMEDO, Alice; MACHADO, Célia; TEIXEIRA, Mariana Jacob. (Orgs.). Ensaios e Práticas em Museologia. 
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 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Lisboa: Edições 70, 2005, p.18 
200

 SARTRE apud FOUCAULT, Michel. Op. Cit., 2005, p.39 
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décadas ou séculos, os homens vão dizer e pensar a mesma coisa; […][grifo nosso]»
203

 

Aceitando diferentes modos de pensar, e diferentes noções de conhecimento, legitima-se um 

pulular de conceitos que se ampliam, multiplicam e vulgarizam incessantemente. Um 

desenvolvimento que se caracteriza na experimentação e formalização precisas, o que implica, 

para as instituições do saber, uma permanente adaptação na contemporaneidade. 

 Sem «[…] medo de pensar o Outro no tempo do nosso próprio pensamento. [grifo 

nosso]»
204

 novos desafios, mais interativos e comunitários, fazem dos Lugares do 

Conhecimento, espaços não só para serem visitados mas sobretudo para serem vividos. 
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CAPÍTULO V 

5.  Duas Ruas
205

 

De espaço público a Lugar do Conhecimento 

 

Nesta Dissertação, apresentamos intervenções realizadas em duas ruas localizadas no 

centro histórico de uma pequena cidade portuguesa do sudoeste alentejano - Santiago do 

Cacém, Distrito de Setúbal, região do Alentejo. (Fig. 1-3) 

 

 

 

 

 

                                                 
205 

Cf.: os Apêndices deste Estudo. 

Fig. 4 – Mapa de Portugal Continental 

com referência à cidade de Santiago do 

Cacém 

Fig. 5 – Mapa do Centro Histórico de Santiago do Cacém 

Fig. 3 – Mapa das duas ruas do Centro Histórico de Santiago do Cacém intervencionadas, em duas edições diferentes 
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Os espaços foram intervencionados em duas edições (anuais) de um projeto que visa 

não apenas assinalar o património local, mas também consciencializar os habitantes para os 

deveres cívicos de o preservar e partilhar.   

Paralelas na disposição, complementares na orientação e vizinhas na localização, 

completam-se em lembranças e rituais. Inevitavelmente, há, entre elas, coisas que se tocam, 

caminhos que se cruzam e memórias que se comunicam, o que confere uma continuidade. 

Contudo, distinguem-se claramente uma da outra em história e atividade trazendo novas 

propostas e exigências. 

De incidência museológica, a experiência acompanha a diversidade de projetos que 

fogem aos modelos convencionais. Sem recursos, orçamento, coleção ou sequer espaço 

expositivo, e sem público, resume-se ao essencial, ou seja, ao território (limitado pela 

toponímia das ruas), ao seu património e à sua população.     

 Considerando que património designa toda a experiência e aspirações humanas 

(perspetiva defendida por vários autores já citados neste trabalho), busca partilhar saberes e 

memórias privadas e frequentemente desvalorizadas pela estipulação de uma “cultura 

mundializada”, seguindo o pensamento de Ortiz
206

. Ciente da condição inimitável e 

irreversível do momento, evoluímos. Renova-se e adapta-se às expectativas. Aberto ao 

público em espaço, património e processo construtivo estabelecem-se pontes comunitárias e 

apela-se à consciência cívica.  

As ruas, feitas “museu” por um dia, encontram eco na tendência de desmaterialização 

do objeto e do espaço museológico, como o defende Chagas
207

. Definindo-se como espaço 

privilegiado de testemunhos, indiscutivelmente, um ambiente vivo, dinâmico e criativo, que 

absorve a diversidade de identidades. Um genuíno “Lugar do Conhecimento”. 
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Mundialização e Cultura com Renato Ortiz, Entrevista a Renato Ortiz, audiovisual. 14 minutos [on-line]. 

Disponível em: Youtube. publicada em 22 maio 2012. Acesso em 25 ago. 2014 
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CHAGAS, Mário. No museu com a turma do Charlie Brown. In: ______. Novos Rumos da Museologia. 

Lisboa: ISMAG/ULHT . Cadernos de Sociomuseologia: Centro de Estudos de Sociomuseologia. vol.2, n.º 2, 

1994. p. 49-65. 
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5.1.  Proposta lúdica-turística-cultural 

 

 

Atividade potencialmente turística, esporádica, móvel e diferenciada, que respeita o 

ordenamento territorial, promotora de uma imagem de referência que, não sendo exatamente 

orientada para um público externo, impulsiona a mobilização da “comunidade da memória”, 

segundo Mendes
208

, para designar um coletivo definido por relações territoriais e/ou 

emocionais. Mesmo sem dados concretos, estima-se um afluxo maior na segunda edição
209

, 

composto, particularmente, por santiaguenses (naturais e adotados do lugar) e gente com 

vínculo à cidade, apesar dos condicionantes temporais e geográficos. 

As vantagens turísticas surgem, consequentemente, pela divulgação do património 

numa abordagem que poderá ser considerada unilateral, logo, menos sustentada teórico-

metodologicamente, como adverte Prats
210

, mas consciente da interdependência contínua entre 

os valores. 
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MENDES, Carlos. Museu da resistência: lugar de memória e instrumento da memória. Ensaios e Práticas em 

Museologia. Porto: Departamento de Ciências e Técnicas do Património da FLUP, vol. 2, 2012, p. 58 
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Pelo número de cadeiras que foram necessárias num mesmo período de tempo, que em 2014, superou as 600. 
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PRATS, Llorenç. Concepto y gestión del patrimonio local. In: Quaderns-e de I’ICA [n-line]. 2007/a. nº 9. 

Fig. 4 – Trabalhos artesanais produzidos por Sra. Isaurinda Pereira, artesã do Concelho de Santiago do 

Cacém. Rua Padre António Macedo, 2014 
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Evidenciando o carácter cultural distingue-se de práticas colaborativas como: 

animações, feiras ou festas populares. Utilizando uma linguagem acessível e prática e 

instigando ao cruzamento de saberes, cresce espontaneamente. Potencia a educação 

patrimonial e, ao mesmo tempo, promove os processos de comercialização de produtos locais, 

de reocupação de espaços e de ações de solidariedade para com entidades sociais e culturais 

da terra. (Fig. 4-6) 

Sem estimular um “turismo escolar” forçado, que na opinião de Prats
 211

«produce un 

efecto de saturación y de escolarización del património que dificilmente va a contribuir a 

fomentar el interés de los jóvenes, en este sentido, más bien una cierta aversión [grifo 

nosso]»
212

, o contacto educativo faz-se com naturalidade. A visita às escolas da cidade
213

, 

nomeadamente os jardins-de-infância “O Sabichão”, “O Montinho”; as escolas do 

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém (Jardins-de-infância de Santiago do Cacém e 

Aldeia de Chãos, EB23 Frei André da Veiga e ESMF); os ATL “Os Espiguinhas” e “Favo-de-

mel” e as atividades desenvolvidas com grupos de estudantes (dos 3 aos 15 anos em 2013, e 
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 PRATS, Llorenç. Patrimonio + Turismo = ¿Desarrollo? . PASOS: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 

[On-line]. vol. 1, n.º 2. Junho, 2003. p.127-136 
212 

Ibidem, 2003 
213 

Cf.: os Apêndices deste Estudo. 

Fig. 5 – Pormenor de retábulo pombalino da 

Capela das Almas, Imagem oitocentista de Santa 

Bárbara. Rua Padre António Macedo, 2014 

Fig. 6 – Produtos regionais e te´cnicas antigas de 

conservação da carne – Talho do Luís de 

Santiago do Cacém. Rua Dr. Francisco Beja da 

Costa, 2013 
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dos 3 aos 9 anos e CercisIago – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com 

incapacidades - em 2014
214

) proporcionaram a participação e permitiram uma abordagem mais 

reflexiva e interpretativa do universo simbólico apresentado, seguindo as opiniões de Argan, 

Fonseca
215

 e Prats
216

.  

O projeto teve início com um exercício simples, lúdico e prático, trata-se de um jogo 

de tabuleiro, inventado pela autora deste trabalho em 2013 (Fig.7), bem como a construção de 

um cavalo com materiais reciclados, em 2014 (Fig.8); os alunos foram guiados à condição de 

retransmissores e produtores criativos, sem se deslocarem do seu espaço de conforto.  
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 As turmas dos 2º e 3º ciclos do ensino básico da escolaridade obrigatória de Portugal do Agrupamento de 

Escolas de Santiago do Cacém não participaram nesta iniciativa, em 2014, por incompatibilidade de horários e 

calendário de exames. 
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FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio: uma questão de valor. In: _______. O Patrimônio em 

Processo. Rio de Janeiro: UFRJ. 2005. cap. 1, p.35-50 
216 

PRATS, Llorenç. Op. Cit., 2003. 

Fig. 7 – Atividade com turma do jardim-de-infância do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, 2013 

Fig. 8 – Foto de grupo do ATL “Os Espiguinhas” com o seu cavalo, 2014 
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A intervenção em cada uma das ruas vinca as características patrimoniais e turístifica o 

local. Rompendo com o quotidiano, destaca um território, enfeita-o e descobre-o como lugar 

de património. Cria uma alternativa à realidade adaptada à “sociedade museológica”, com 

indivíduos organizados, que participaram e se envolveram no processo construtivo e seus 

referenciais, sem negar a modernização do presente
217

.   

Confiando na opinião de Chartier
218

, a exposição, assumidamente incompleta, molda-

se e recria-se pela atribuição individual de valor simbólico. Por um dia, cada rua desvenda-se 

em reinterpretações de reinterpretações destacando a mutabilidade cultural que constrói o 

conhecimento heterogéneo (Fig.9). Parafraseando Foucault «É inteiramente atravessada […] 

pela positividade de um saber. [grifo nosso]»
219
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LE GOFF, Jacques. História e Memória, Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1990, p.149 – 176. 
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FONSECA, Maria Cecília Londres. Op. Cit., 2005, p. 35-50 
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 FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. Lisboa: Edições 70, 2014, p.250 

Fig. 9 – Decoração da rua com os trabalhos das escolas e  atividade lúdica com dados 

gigantes para reprodução de tabuleiro de jogo, Rua Dr. Francisco Beja da Costa, 2013 
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5.2.  Prática colaborativa 

 

 

 Exequível pelo envolvimento público, voluntário e voluntarioso, este projeto tem 

incontestavelmente uma natureza colaborativa, efémera na duração e excecional na 

localização. Desenvolve-se enquanto prática artística, mas também museológica, dado que 

instiga à preservação, pesquisa e difusão do património local.  

Cada edição abordou uma única rua, escolhida, estudada e interpretada; ambas 

contextualizadas em várias leituras espácio-temporais, desenhando-se um novo imaginário 

coletivo
220

.  

Evitando o apagar do tempo, alimenta a “fonte da imortalidade”
221

 sobre a memória 

coletiva, através da partilha e produção de conhecimentos. Processo que leva ao 

desenvolvimento da autoestima, individual e coletiva, e valorização da cultura local, como 

sublinha a teoria freiriana
222

. 

Servindo-se de práticas artísticas, didáticas e pedagógicas, como veículos 

transmissores e produtores de semióforos, a comunicação interativa multiplica-se em 

interlocutores. Consciente da irreversível transmemorialidade do Lugar, seguindo Bispo e 

Sacramento
223

, cada uma das duas ruas torna-se efetivamente pública, disponível para 

intervenções e reaproximações. Nesse contexto, a arte pública floresce corporativa. 

Seguindo Lennert e Mannen, Saraiva
224

 enfatiza a importância do encontro e do 

trabalho de equipa para o sucesso de uma prática artística comunitária. Em 2014, a preparação 

do projeto exigiu novos desafios
225

. Uma atividade específica de recuperação urbana (pintura 

mural - Fig. 10-13) realizou-se pela angariação comunitária de materiais (tintas, pincéis, 

andaimes e outros recursos) e participação coletiva na sua execução.  

Num curto espaço de tempo (dois fins-de-semana: 21 e 22 de junho; 5 e 6 de julho) os 

80m² das duas paredes encheram-se de cor, luz e alma. A explicação prévia feita aos “artistas” 
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Cf.: os Apêndices deste Estudo. 
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ocasionais é recontada entre formas e contornos que escaparam à autoria do projeto inicial. 

Independentemente das considerações estéticas que possam ser produzidas, as capacidades 

críticas e criativas dos envolvidos foram espevitadas, numa iniciativa cultural que não sendo 

inovadora revela-se isolada no território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11-13 – Pormenores da pintura mural. 2014 

Fig. 10 – Concretização da pintura mural com participação pública, 2014 
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A experiência cumpriu as suas premissas, não apenas na sua conceção, como também 

na salvaguarda e recuperação de um pedaço de rua perdido na atenção.  

Outras iniciativas preencheram o projeto, resultado das necessidades sentidas em cada 

rua e de acordo com as relações quotidianas manifestadas. A liberdade sentida permitiu a cada 

um expressar-se e revelar-se. Voluntariamente, abriram-se portas e mostraram-se “tesouros 

privados”, casas engalanaram-se, o convite ao descanso e à conversa não faltou, produziram-

se artefactos e pesquisaram-se hábitos e costumes. A oportunidade de registarem as suas 

próprias memórias ou confrontarem a sua subjetividade trouxe um novo olhar (Fig. 14-23).  

Em resultado, a complexidade (de gestão, administração e concretização) consequente 

da construção comunitária adensou-se na medida da superação das expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 – Vizinha Palminha que decorou a 

fachada da sua casa com recordações do 

marido. 2013 

Fig. 15 – Garagem aberta por morador da Rua 

Padre António Macedo. 2014 

Fig. 17 – Cópias de fotografias gentilmente cedidas 

pelos moradores da rua para exposição “O Cantinho 

da Memória”. 2014 

Fig. 16 – Casa da vizinha Palminha. 2013 
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Fig. 18 – Vista panorâmica da Rua Dr. Francisco Beja da 

Costa, 2013 

Fig. 19 – Participação de entidades 

locais – AHBMSC, 2013 

Fig. 20 – Participação voluntária de 

figurantes, 2013 

Fig. 21 – Participação voluntária na 

equipa de apoio, 2014 

Fig. 22 – Vista panorâmica da Rua Padre António Macedo, 

2014 
Fig. 23 – Participação voluntária de 

todas as animações – Fanfarra dos 

Bombeiros, 2014 
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5.3.  Programa de educação patrimonial 

 

 

Seguindo Cepeda e López
226

, um projeto educativo pressupõe a responsabilidade da 

exequibilidade, sustentação teórica, adequação local, avaliação e coordenação entre os agentes 

implicados. Neste sentido, o Projeto VIrVER A RUA revela-se um programa de educação 

patrimonial. 

A consciencialização transversal da importância e estudo patrimonial resulta, na 

opinião das autoras
227

, do envolvimento inclusivo em todas as fases do processo e da sua 

valorização, através da exposição e apreciação dos resultados. Enquanto trabalho de equipa, 

tem uma natureza efémera, mas com repercussões a vários níveis (esporádicas ou 

permanentes).    

Ao beneficiar-se do impulso e colaboração institucional (moradores e município), 

implicação de organismos administrativos públicos (em 2013, como entidade apoiante, em 

2014, dividindo a organização), o projeto alcançou uma participação massiva. Sem efemérides 

ou grupos de risco para enaltecer ou recuperar, a iniciativa molda-se pelo interesse das pessoas 

por seu património.  

Os planos de atividades
228

 foram estruturados tendo em conta todos os cidadãos, 

possíveis participantes ativos e passivos: jogos tradicionais, contos para crianças, aula aberta 

de pintura, entre outras atividades, que decorreram em 2013; apresentação de um livro, 

passeios a cavalo, feira de produtos locais, são alguns exemplos da animação em 2014, que 

abriram caminhos para intervenções paralelas, mais ou menos organizadas, espontâneas e 

surpreendentes, com registos fotográficos organizados, exposições de bens privados, homem-

estátua, decorações artesanais, etc.  

Partindo de um tabuleiro de jogo, posteriormente recriado à escala da “primeira” rua 

(2013), a atividade lúdico-didática foi a ferramenta que impulsionou o encontro e a troca de 

conhecimentos e a produção criativa de ressignificações. Metodologia aplicada noutras 

propostas educativas de índole patrimonial, com cada vez mais aceitação: 
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 Cf.: os Apêndices deste Estudo. 
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Todos los profesionales que estuvimos implicados […] creemos 

firmemente que deben promoverse más experiencias educativas de estas 

características. Dejar jugar en los sitios históricos de manera controlada 

y con una intencionalidad educativa puede ser una estrategia fundamental 

para que las nuevas generaciones aprendan a valorar el patrimonio 

cultural como algo interesante y divertido al mismo tiempo. […][grifo 

nosso].
229

 

 

 

Fig. 24 – Rua Dr. Francisco Beja da Costa, 2013 

 

 

5.4.  Projeto museológico 

 

 

Suportado por um trabalho de campo prévio, o projeto foi planeado a dois tempos 

distintos.
230

 Em 2013, a necessidade académica (1º ano de Mestrado em Museologia e 

Museografia da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa), que impulsionou a sua 

realização e estudo. Em 2014, motivada pelo desafio lançado pela Câmara Municipal de 

                                                 
229

 PEÑALBA, Josué Llull. Jugar en sitios históricos: dos experiencias de educación en el tiempo libre e 

interpretación del patrimonio en Alcalá de Henares. PULSO Revista de Educación, Alcalá de Henares, [On-line] 

n.º33, 2010, p.150-151 
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Cf.: os Apêndices deste Estudo. 
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Santiago do Cacém (meses após a primeira edição), a instigação das pessoas e a vontade de 

desenvolver e aprofundar o projeto, animaram e determinaram a execução de uma segunda 

intervenção.  

Duas edições que compartilham objetivos, modalidades de gestão, atividades e outras 

características, mas que não se repetem. Duas experiências e um só projeto. 

Necessariamente seletivo, voluntário, limitado e condicionado no tempo e no espaço, 

releva-se, enquanto narrativa parcial e intencional, pois expressa uma determinada conceção 

do território, património e comunidade abordados. 

Exemplo que acompanha uma museologia comunitária de pretensão popular, criado 

não apenas para e com a comunidade, mas pela comunidade. Iniciativa que comprime as 

diferenças entre os múltiplos “outros” e os múltiplos “eus”.  

Tratam-se de ações a céu aberto que seguem outras práticas de desmaterialização do 

meio museal
231

. Sem uma real preocupação com a autenticidade material dos bens expostos, o 

que também encontra eco noutras experiências museológicas
232

. De durabilidade efémera, 

respondendo à natureza transitória do objetivo comunitário, como advoga Varine
233

 - 

personalizada e integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
231 

ZEN, Ana Maria Dalla. Museu de Rua, Inclusão & Harmonia Social: Reflexões em Torno de uma 

Metodologia para Museus Comunitários. Seminário de Investigación en museologia de los países de lengua 

portuguesa y española, II, 2010. Buenos Aires: ICOFOM, 2011. Porto Alegre: Faculdade de Biblioteconomia e 

Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, p. 234 
232

 FERNÁNDEZ, Jorge Juan. Museos de sitio en Castilla y León. Las aulas arqueológicas. Revista Museo [On-

line]. IV Jornadas de museología: Museos de sitio. Asociación Profesional de Museólogos de España. n.º 4, 

1999, p. 74 
233 V
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Fig. 26 – Encenação de peça de teatro de D. Irene 

Gancho, na Capela das Almas, 2014  

Fig. 25 – Recriação de tapete de flores da 

procissão do Corpo de Deus, 2013 
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Corresponde às funções externas de divulgação, exposição e relação sóciopedagógica. 

Atenta às funções internas de conservação e interpretação patrimonial. Procura captar a 

atenção de públicos variados adaptando-se ao território e apresentando diversas atividades 

educativas e culturais de natureza lúdica que estimulam a concentração em espaço aberto.  

Com uma programação interdisciplinar específica em cada edição, salienta as 

atividades laborais, lúdicas e culturais de cada rua (passadas e presentes) com exposições e 

animações particulares. Onde a coerência se atinge pela diversidade que dinamiza o lugar 

(Fig. 25-26).  

 

 

5.4.1.  Sem coleção, o projeto “VirVER A RUA” expôs patrimónios e memórias 

 

 

Aparentemente desocupado, o centro histórico de Santiago do Cacém, É habitado por 

muitas histórias e memórias. Reconstrói-se em imagens bucólicas e nostálgicas, adapta-se 

subtilmente aos tempos modernos, desvincula-se do passado ou testemunha-o. Produto da 

sociedade que o fabricou é inteiro, como diria Foucault
234

, um documento, assim como o é 

cada uma das suas artérias e cada um dos seus elementos.  

O projeto desenrolou-se numa ordem afetiva, nem por isso lógica (cronológica) ou 

racional (histórica). Despido de coisas, mas ocupado de gente, preencheu-se pela 

imaterialidade do valor. Expôs o intangível, mas existente em cada um, acentuando a 

relevância de cada presença e atitude. 

Na inevitável lógica do pensamento materializado da perceção ocidental, a total 

ausência de representações reduziria a proposta a um quadro demasiado conceptual que 

limitaria a acessibilidade e participação. Por outro lado, condensá-lo na visibilidade 

normalizaria a abordagem e leituras derivadas, perdendo o carácter integral.  

Enquanto processo de construção contínuo e espontâneo, várias exposições, conjuntos 

de testemunhos materiais e imateriais, intersectavam-se sem, no entanto, se fundirem 

totalmente. Essa desconexão afasta o sentido uniforme e homogéneo que caracteriza uma 

exposição convencional, tradicionalmente composta por objetos musealizados ou 

museificados
235

.  

                                                 
234 

FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber, Lisboa: Edições 70. 2014 
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DESVALLÉES, André; MAIRESSE, François. Conceitos-chave de museologia. Armand Colin, 2013, p.32 



 
56 

 Assumindo o tempo presente e evitando um “passado concreto”
236

, não seguiu o 

caminho da radicalização de tradições, ambientes e rituais, nem promoveu uma perspetiva 

nostálgica ou romantizada das raízes. Tentou, antes, congregar os “tesouros vivos” e as 

memórias presentes.  

 Situado «entre a árvore da memória e a casca da história.», citando Nora
237

, 

privilegiou a oralidade. A generalidade dos moradores da rua
238

, critério de seleção; foram 

contactados previamente e os seus relatos apontados. Na primeira edição, o resultado deu 

origem a uma exposição no edifício do antigo quartel dos bombeiros (Fig. 27), no ano 

seguinte a recolha ilustrou um espaço perdido na atenção dos transeuntes. Em ambos os 

locais, as intervenções determinaram a reocupação e recuperação dos imóveis.   

Aceitando a “Era da Comemoração”, defendida por Nora
239

, comemora-se a vida, 

integral, composta, complexa, imperfeita e incompleta. Onde o ato de comemorar é tão 

importante como a própria origem da comemoração. 
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Grupo heterogéneo em idade, condição social ou género, mas com a condição comum de morar ou ter morado 

na Rua Padre António Macedo. 
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GONÇALVES, Janice. Pierre Nora e o Tempo Presente: Entre a Memória e o Patrimônio Cultural. Historiæ. 

História, memória e patrimônio. Rio Grande: FURG. vol. 3, n.º 3, 2012. p.27-46. 

Fig. 27 – Exposição no edifício do antigo quartel dos bombeiros, 2013 
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5.4.2.  Sem museu para a rua, o projeto “VirVER A RUA” musealizou a rua 

 

 

Indiscutivelmente, este projeto alterou o quotidiano de uma cidade, mas será possível 

considerar a sua conversão momentânea numa “rua-museu”? Schärer, em Desvallés e 

Mairesse
240

, define museu como «o lugar onde se realiza a musealização». Deloche, na 

mesma fonte
241

, considera que este «[…] pode tomar a forma ou não de uma instituição, cujo 

objectivo é garantir, por meio da experiência sensível, o acúmulo e a transmissão da cultura 

[…][grifo nosso]». Não depende, portanto, de um edifício ou espaço, mas da relação que o 

sujeito estabelece com o património. Daí que León
242

 indica mesmo a existência de Museus 

particulares, considerando que cada individuo é um museu.  

As vias públicas, excecionalmente interditas ao trânsito motorizado, transformaram-se 

pela perceção conceptual simbólica adquirida. Nessa aceção, considera-se a musealização do 

território, circunscrito pela toponímia, no sentido em que se estabeleceram relações sensíveis 

entre os intervenientes e se vitalizou a comunicação. 

 Estruturalmente “mista”, a proposta propõe estimular processos coletivos de 

“compreensão/ memorização/ formação-ação”
243

. Por um dia, cada uma das ruas adquiriu um 

estatuto museal. Destacadas física e conceitualmente do seu meio, foram simultaneamente 

“museu” e “objeto musealizado”. Suspensas numa dimensão atemporal, revelam-se enquanto 

lugar, na perspetiva defendida por Marta Traquino, segundo Bispo e Sacramento
244

. 

 Construtor de um intrincado processo discursivo integrado no urbanismo, na 

diversidade de atividades, sobretudo a céu aberto, mas também em locais protegidos; na 

preservação e consciencialização do património, ambiente específico de interações sociais, 

produtor de conhecimento e promotor de experiências e sensações diversas, o projeto 

distingue-se de uma exibição, mostra ou apresentação, pelo seu carácter contextual. 

 As condicionantes espaciais, temporais, materiais e comunicativas determinaram o 

processo criativo na concretização dos discursos museais. A informação modularizada, 

traduzida e reduzida foi integrada no espaço, fomentando um ambiente propício à criação e à 
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interpretação das expressões culturais locais. Transcendendo a exclusiva contemplação ao 

relacionar memórias e funções, conhecimento e experiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3.  Parcial e seletivo, o projeto “VirVER A RUA” envolveu a comunidade 

 

 

É possível encontrar analogias com o Projeto “Virver a Rua” e a proposta de gestão 

patrimonial avançada por Prats
245

. Esta inicia-se com o trabalho antropológico de exploração e 

diagnóstico, intenso, mas não excessivo, sobre uma população específica. De iniciativa 

pontual, o projeto alastrou-se a um coletivo maior, selecionado de acordo, fundamentalmente, 

com a sua área profissional, adaptada às necessidades das várias fases de desenvolvimento e 

relação com a rua estudada, morada presente ou passada, relações filiais, atividades, 

memórias, etc.  
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 PRATS, Llorenç. Concepto y gestión del patrimonio local. In: Quaderns-e de I’ICA [n-line]. 2007/a. 

nº 9. 

Fig. 28 – Telões informativos dispostos pela Rua padre António Macedo, 2014 
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Depois de assimilado, Prats sugere que os agentes culturais locais projetem e executem 

uma exposição temporária centrada num tema consensual. Essa intervenção permite alguma 

visibilidade dos técnicos e trabalho desenvolvido, mas também incita à participação popular 

local, quer por relatos orais, quer por préstimos ou donativos de objetos ou documentos.  

O levantamento participativo das duas ruas contribuiu para a divulgação e 

encadeamento de dados. As atividades planificaram-se ao sabor das pesquisas, numa 

interpretação autorreflexiva. Foram depois tornadas públicas, em intervenções temporárias de 

grande visibilidade, para serem completadas, mexidas e remexidas em atos colaborativos.     

Tal como previsto pelo autor, a participação pública amplia-se e intensifica-se na visita 

à exposição, gerando diferentes interpretações e ressignificações de valor. O projeto cresce à 

medida que o conhecimento sobre a população estudada se fortalece. Idealmente, recuperam-

se determinados lugares patrimonialmente significativos.  

São também recomendações do autor que se procurem espaços não convencionais para 

a concretização destes projetos e que estes tenham uma curta temporalidade. Propõe ainda que 

se atue sobre o espaço local, recuperação da toponímia, manifestações coletivas de carácter 

festivo, recuperação de edifícios, ou outros, do património não localizado, isto é, não turístico, 

conforme o mesmo autor
246

, reintegrando-o nos hábitos comunitários.  
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Fig. 29 –  Decoração participada da Rua Padre António Macedo. 2014 
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5.4.4. Condicionado no tempo e no espaço, o projeto “VirVER A RUA”  é declaradamente 

efémero  

 

 

Embora a sua concretização se estenda por meses e locais diversos, desemboca num 

dia determinado e nos locais de origem - a rua, a sua permanência assume uma forma 

intangível, reforçando e moldando a memória coletiva.  

A Rua Dr. Francisco Beja da Costa, em 2013, e a Rua Padre António Macedo, no ano 

seguinte, 2014, afirmaram-se, visivelmente por um dia, como efetivos “lugares de memória”, 

de acordo com Le Goff
247

 e Nora
248

. Enquanto espaços de encontros e descobertas, geraram 

uma realidade anacrónica e manipulada, mas por ventura mais completa. Apoiado na 

dispersão temporal, composta de uma pluralidade complexa, recortada, desnivelada e 

descontínua, o passado vivido diluiu-se com o passado contado e um outro imaginado dando 

origem a momentos memoráveis para todos os seus participantes.  

Em constante desenvolvimento, o projeto altera-se em luz e cor, diurna e noturna, mas 

também em forma, dinâmica e comunicação. É uma exposição em construção permanente, 

que extravasa o visível, numa perspetiva próxima de Georges Henri Rivère quando, de acordo 

com Fernández, afirma que o museu se prolonga além dos seus limites físicos
249

.    
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Fig. 60 - Rua Dr. Francisco Beja da Costa, 2013 
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5.4.5.  Sem modelo, o projeto “VirVER A RUA” desenrolou-se museograficamente 

 

 

 No plano museográfico, uma metodologia experimental assente na diversidade 

expressiva e operacional ajusta-se à pluralidade de conteúdos, espaços e públicos.  

 Aos problemas emergentes da via pública, outras questões surgiram à medida da sua 

implementação. Se em 2013, a planificação do projeto contemplava todos os espaços a 

intervir, em 2014, foi necessário procurar soluções para responder às sugestões, entretanto 

avançadas. Foi assim que, programadamente, o antigo quartel dos bombeiros (2013) e as 

cavalariças do Palacete Beja da Costa (2014) foram ocupados (Fig. 31-32). Por isso, dois 

espaços privados (a garagem do Sr. Simeão e os antigos armazéns do “Marianitos”
250

 - 2014) 

foram, inesperadamente, utilizados (Fig. 33-34).  
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 Loja de eletrodomésticos de Santiago do Cacém 

Fig. 31 – Antigo quartel dos bombeiros, 2013 Fig. 32 – Antigas cavalariças do Palácio Beja da 

Costa, 2014 

Fig. 33 – Antigos armazéns do “Marianitos”, 2014 Fig. 34 – Garagem do Sr. Simeão, 2014 
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Assimilando e articulando dados escritos, gráficos, orais, materiais e produzindo novos 

objetos, textos, imagens, sons, encenações foi possível definir intervenções específicas para 

cada lugar. Mecanismos de transposição e de equivalência desencadearam sobrecodificações 

explícitas afinadas aos diferentes públicos com distintas proximidades e distâncias culturais.  

 Seguindo as diretrizes de León
251

, que aconselha a interação com outras instituições 

culturais, vários foram os contactos estabelecidos e as parcerias criadas. Demonstrações de 

ofícios e jogos tradicionais foram exemplificados “ao vivo” e a céu aberto, lembrando outras 

experiências museológicas, ilustradas em León
252

 e nos arquivos fotográficos do Museu 

Municipal de Santiago do Cacém
253

. 

 Salientando a ausência de valor intrínseco, não se privilegiou a materialidade pela 

sua “autenticidade”, razão pela qual, apesar de alguns objetos originais figurarem nas ruas, 

como os desenhos expostos em 2013, ou os carros de tração animal, os postais de época (Fig. 

35), em 2014, as reproduções, devidamente identificadas, eram predominantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 O planeamento de horários para as diversas atividades evitou a concentração massiva 

da população, que ainda assim se deslocou à rua em momentos específicos. Embora na 

primeira edição essa concentração não se sentisse com intensidade (é possível dizer que a 

ocupação foi mais ou menos homogénea ao longo do dia), a edição seguinte teve uma 

acentuada participação após o almoço que se estendeu até à noite.  
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Cf.: os Apêndices deste Estudo. 

Fig. 35 – Exposições: Postais ilustrados do princípio do século XX e trabalhos escolares da disciplina de 

EMRC – 2º ciclo do ensino básico – do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, 2014 
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Fig. 36-37 – Rua Padre António Macedo em diferentes fases do dia (manhã e tarde), 2014 

 

 Sem contrastes luminosos e utilizando quase em exclusivo a luz natural, não houve 

lugar para estudos de luz dirigidos aos bens expostos. É de salientar que os dias escolhidos 

também não ofereciam a penumbra (15 de Junho e 26 de Julho), mas uma luz viva e brilhante.  

 Contudo, cada rua demarcou-se das restantes com a decoração de gambiarras. Em 

2014 a decoração das ruas também ocorreu de forma participativa com a introdução de balões 

personalizados que aludiram ao antigo topónimo da rua – “Rua das Almas” (Fig. 29).  

 

 

5.4.6. Sem público, o projeto “VIrVER A RUA” desenvolveu-se à medida das vontades  

 

 

 Por ser de todos e para todos, tornou-se verdadeiramente público. Um exemplo 

comunitário, como diria Bauman
254

, que belisca a imagem moderna de uma independência 

libertadora e desvenda a importância de todos e de cada um na construção da sociedade, da 

sua cultura e do seu território.  

 Assumindo a existência de uma Comunidade ativa e motivada, cresceu 

voluntariamente, revelando múltiplas vidas de uma rua. Distintas memórias e passados de um 

território comum, que evidenciaram a sua condição tantálica. Diferentes olhares sobre a 

informação tipificada, retransformaram e apresentaram novos caminhos. Não defendeu uma 

verdade exata, única e perfeita, mas verdades relativas, tão variáveis e inconstantes como as 

Identidades individuais, acompanhando o conceito defendido por Hall
255

.   
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Servindo-se da memória como fonte histórica enriqueceu o património coletivo. Um 

estímulo à imortalidade ao passar de mãos, ao saltitar entre presenças e ao se enroscar nas 

memórias individuais. Sem procurar uma recriação de uma época específica, sempre com 

sérios riscos de museificação, mas transmitir a informação pesquisada, aceitou a 

vulnerabilidade da “autenticidade”, reconhecendo que essa depende das reinterpretações 

geradas. No vislumbre dum passado construído, que não escondeu a sua presentificação, 

fixaram-se momentos e moldou-se a história, num processo totalmente condicionado pelo 

grupo de participantes denominado comunidade, e que é, inevitavelmente, composto por 

inúmeras identidades. Na contemporaneidade mundializada a rua forma a sua própria 

identidade. A colaboração comunitária destaca-a, mesmo que momentaneamente, partindo do 

conjunto de características que a identificam, numa fórmula aberta, irrepetível e inimitável. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 

Fig. 38 – Homem-estátua, 2014 Fig. 39 – “Caldinho verde” dos Bombeiros 

reabrindo as portas do antigo quartel dos 

bombeiros, 2013 
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5.4.7.  Em metamorfose, o projeto “VIrVER A RUA”  não tem conclusão 

 

 

A concretização de uma segunda edição e a reincidência de participação provam que, 

efetivamente, o projeto se desenvolve e corresponde aos interesses, vontades e necessidades 

de um conjunto de pessoas. A “primeira rua” ainda vive nas pessoas que a habitaram, 

motivou-as para a concretização da “segunda rua” e para outras atividades decorrentes. O 

cognome “menina da rua” ainda serve de apresentação e referência. As crianças, revisitadas, 

recordam as histórias contadas, lidas e jogadas.  

Sem o mesmo distanciamento temporal, também a “segunda rua” deixou marcas nos 

seus participantes. O simbolismo da decoração da rua, feita de “nomes-memória”, e a pintura 

mural com as histórias do “passado-contado” ainda se procuram entre percursos (reais ou 

imaginados).    

Outras ações resultaram direta ou indiretamente desta experiência a dois tempos
256

. 

Assinale-se a exposição do centenário da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de 

Santiago do Cacém, no atual quartel, inaugurada a 20 de Outubro de 2013, e a participação no 

VII Encontro de História do Alentejo Litoral, a 16 de Novembro de 2014, como as 

consequências, indissociáveis do projeto, com maior impato. A recuperação do antigo quartel 

de bombeiros e a reocupação das cavalariças do Palacete dos Beja da Costa, são as principais 

alterações visíveis nas ruas intervencionadas. Na intangibilidade, os efeitos perduram em 

amizades, lembranças e partilhas de difícil quantificação.  

Trata-se de uma experiência intensa, marcante, esgotante e exigente que merece uma 

reflexão ponderada e sustentada. Apesar de não seguir nenhum modelo, aproxima-se de outras 

práticas implementadas neste e em outros países, com resultados benéficos para o território, o 

património e a comunidade. Os seus objetivos, processos e métodos identificam-se com um 

ideal museológico comunitário e popular. De interesse cultural e social, pode ser considerado 

uma proposta educativa, artística, turística e sobretudo colaborativa.  

Maleável, poderá, no futuro, assumir outras formas de expressão, utilizar outras 

estratégias, realizar novas edições ou simplesmente desaparecer enquanto projeto, assumindo 

o carácter transitório anunciado por Varine
257

. Na certeza que permanecerá vivo em quem 

viveu a rua. 
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