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RESUMO 

A temática da comunicação nos museus tem vindo a assumir uma maior importância 

fruto de variados factores, entre os quais se destacam o social ou, ainda, a 

dessacralização da arte. 

Esta dissertação tem por objecto de estudo a análise das interdependências das relações 

entre museus, arte e públicos, inserindo-se na temática da comunicação e dos circuitos 

museológicos. 

Aborda-se, por um lado, a questão da comunicação nos museus, tendo como 

contextualização o percurso de ambos, sobretudo, a partir do nascimento dos museus até 

à actualidade. 

Procura-se, por outro lado, traçar a trajectória da “democratização” da arte e detectar as 

diferenças da função comunicativa dos museus, de modo a caracterizar as suas 

transições (ideológicas, culturais, simbólicas, etc) e repercussões sobre a criação e a 

recepção artística. 

Analisa-se ainda uma situação real junto de interlocutores pertencentes à “comunidade 

museal”, de forma a confrontar a teoria com a prática. 
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ABSTRACT 

 

Communication in the museums have assumed a wider importance due to multiple 

factors such as the social or, even, desacralization of art. 

The object of study in this thesis is the analysis of the interdependent relationship 

between museums, arts and public, that inserts itself in the theme of communication and 

the museum circuit.  

On the one hand, it approach the communication in the museums, having as 

contextualization the passage of both, over all, from the birth of the museums until the 

acutuality. 

Searching, on the other hand, to trace the trajectory of the “democratization” of the art 

and to detect the differences of the communication functions of the museums, in order to 

characterize its transitions (ideological, cultural, symbolic, etc) and repercussions that it 

had had on the creation and the artistic reception. 

It analyses also one real situation next to pertaining interlocutors to the “museum 

community” in order to confront theory with practical. 
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1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

O espaço museológico assume a maior importância no desenvolvimento deste trabalho, 

podendo ser entendido, desde logo, como “lugar de encontro”, medium ou interface da 

comunicação entre públicos e privado(s). 

O estudo foi estruturado, programaticamente, a partir desse mote; depois, o 

desdobramento conceptual deste em duas partes, concomitantes e indissociáveis entre si, 

propõe duas visões: uma teórica e outra prática, de modo a reflectir a importância do conjunto.  

A primeira parte, teórica, do estudo apresenta a análise da comunicação e o estudo desta 

no espaço museológico, ambas afectadas pelos “sentidos” da arte e pela interacção/relação 

desta com o(s) seu(s) público(s), com o objectivo de se poder efectuar uma reflexão sobre o 

alargamento do espaço comunicativo, particularmente, no espaço museológico. Partindo de 

uma abordagem teórica do conceito da comunicação, perspectivada pelas teorias e modelos de 

comunicação, procura-se averiguar as dinâmicas deste conceito ao longo do tempo, bem como, 

e em conformidade, pensar o museu. No seguimento, olhamos para o museu enquanto espaço 

de comunicação, através da sua semântica arquitectural e expositiva. Num último momento, 

pensa-se a “democratização” da arte, ideia base do objecto de estudo, a partir da noção do 

alargamento do espaço artístico e da observação das transformações sociais ocorridas. 

Paralelamente à cultura de elites e de massas, analisa-se ainda o conceito kitsh enquanto 

“produto estético” de uma nova sociedade de consumo. Estimulado pelo entendimento da 

noção de espaço público e da história do museu, centra-se a atenção no museu enquanto espaço 

público. 

De seguida, do ponto de vista da mediação cultural, o estudo aborda aspectos 

teórico/práticos de natureza política, especialmente educativos. Aspecto que, sobretudo, a 

partir da segunda Guerra Mundial, quando a instituição museu passou, de facto, a ser 

considerada ao serviço da comunidade, foi sendo redefinido pouco a pouco até se converter a 

partir da década de 60 em matéria de reflexão e de estudo. A organização das sociedades e os 

processos que nelas ocorrem combinam-se, desde logo, com os processos institucionais. Tendo 

isso presente, proceder-se-á a uma breve análise das políticas culturais, assente em duas 

dimensões fundamentais das relações sociais: a cultura e o poder.  

Os museus, enquanto espaços sociais e de afirmação cultural, através dos seus discursos 

por vezes sobrelegitimados, expressam pontos de vista que traduzem um programa político e 

ideológico, sujeitos a contínuas alterações, consoante as tomadas de posição sempre 

controversas nos planos cultural e político. Neste amplo e problemático território procurar-se-á 
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reflectir a definição conceptual de democratização cultural e de democracia cultural, noções 

sempre passíveis de equívocos e polémicas. 

Dada a complexidade e abrangência das noções apontadas, num primeiro momento, 

relativo à noção de democratização cultural, serão anotadas algumas etapas das políticas 

culturais em Portugal. Num segundo momento, relativo à noção de democracia cultural, 

centrar-se-á o olhar na área da educação, cujas políticas de formação de públicos têm vindo a 

ganhar expressão na criação de Serviços Educativos nos museus; de seguida, no âmbito da 

educação museal, reflectir-se-á sobre a área do património para então pensar-se sobre o papel 

da educação museal no processo de “democratização” das artes. 

Finalmente, do ponto de vista da recepção, o estudo observa a dinâmica e a relação entre 

arte e públicos no espaço museológico, com o objectivo de traçar uma melhor contextualização 

do assunto, sem o intuito, entretanto, de seguir em pormenor e aprofundadamente a história. 

A segunda parte surge do desejo de confrontar, de forma mais pragmática, o objecto de 

estudo com uma determinada realidade. Nesse sentido, o estudo observa a comunicação no 

espaço museológico (do Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão da Fundação 

Calouste Gulbenkian), intermediário, distinguindo-se alguns dos seus participantes: uma 

programadora, responsável pelos programas educativos; monitores (entre outras definições) - 

mediadores do espaço artístico -, e visitantes, “livres” ou inscritos em alguma actividade 

promovida pelo Sector de Educação. Para que a reflexão sobre este assunto não ficasse 

tripartida ou isolada, pensou-se esta recorrendo à ideia (normativa) da comunicação universal. 

E, assim, porque comunicar é tornar comum, ouviram-se e relacionaram-se os diferentes 

olhares sobre o objecto de estudo que agora se apresenta. 

 

 

2. O PROBLEMA EM ANÁLISE 

 

“Os Discursos Museológicos – Arte e Públicos”, move-se sobretudo na análise da 

problemática da comunicação e, em particular, na análise desta no espaço museológico ao 

longo do tempo; consequentemente, na reflexão do seu papel, elementar, no processo de 

democratização do espaço artístico. Compreende o seu conjunto de técnicas, mas também 

implicações económicas, sociais e culturais, bem como os valores culturais, as representações e 

símbolos ligados ao funcionamento da sociedade aberta e a democracia. Trata-se de uma 

análise do processo de “democratização da arte” face à comunicação, centrada, essencialmente, 

nas ciências do homem e da sociedade, visando o estudo entre os indivíduos e as 
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colectividades, mais especificamente, entre o (s) público (s) e os museus, dedicando uma 

particular atenção ao estudo da recepção. 

Quando pensarmos no conjunto de técnicas ou mecanismos comunicativos estaremos a 

considerar: o museu, como medium, em si; o discurso museológico, na forma como os 

conteúdos da colecção são comunicados e, por fim, nos serviços existentes, como interfaces ou 

instrumentos de apoio ao público.  

A par das técnicas de mediação, entre arte e público (s), centraremos igualmente o nosso 

olhar sobre a ideia de “objectos comunicantes”, nos quais foram entrevistos, pelos próprios 

artistas, indagações desta natureza. Também foi considerada a recepção/ “monitorização” dos 

públicos. 

Tendo presente as vicissitudes da relação/comunicação entre arte e públicos, sentidas ao 

longo da história, pretendeu-se com a presente análise estudar esta problemática, circunscrita 

ao espaço museológico. Partindo-se de uma suposição hipotética: os mecanismos da 

comunicação, no espaço museológico, têm contribuído para uma aproximação entre arte e 

públicos; por conseguinte têm contribuído para a “democratização” da arte. 

 

 

3. JUSTIFICAÇÃO E PERTINÊNCIA DO ESTUDO 

 

A finalidade deste estudo consiste em elaborar uma genealogia crítica do museu sob a 

perspectiva da comunicação para, consequentemente, neste sistema complexo que é o museu, 

poder proceder-se à análise da “democratização” da arte em correlação com os seus públicos. 

Isto implica uma investigação em ambas as matérias segundo uma perspectiva histórica 

progressiva da comunicação e do museu, de modo a fazer uma investigação teórica, 

consciente, das tendências desiguais dos museus. 

O objectivo do estudo consiste, sobretudo, na reflexão do papel dos museus na 

“democratização” da arte e na reflexão desta relação com o Público, no sentido de contribuir 

para o alargamento da “experiência museal”. Em particular, procurou-se mostrar o papel da 

comunicação enquanto função fulcral do museu, fundamental à partilha do campo artístico. 

Sobre este assunto museológico, no qual se inscreve o problema da comunicação, a 

ausência quase total de referências bibliográficas em Portugal – expressão de uma certa 

desvalorização do tema – exprime, entre outras possíveis razões, o facto de ser muito recente 

entre nós o estatuto universitário da museologia e variantes. Todavia, começa a haver cada vez 

mais gente a trabalhar sobre estas matérias, sobretudo na área das ciências sociais. O 
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Observatório das Actividades Culturais, criado em Setembro de 1996, tendo por associados 

fundadores o Ministério da Cultura, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 

e o Instituto Nacional de Estatística, tem-se ocupado, com alguma regularidade, do estudo das 

transformações no domínio das actividades culturais, nomeadamente de instituições culturais 

(museus, bibliotecas, teatros, etc.). 

Igualmente, as referências bibliográficas sobre o estudo da comunicação no seio 

museológico quase não têm expressão em Portugal. 

Encontramos uma maior produção teórica nestas áreas sobretudo nas literaturas inglesa, 

francesa, norte-americana e espanhola, em que o ensino e a investigação em museologia se 

encontram institucionalizados há mais tempo.  

Dada a ligação de assuntos – os circuitos museológicos e o problema da comunicação – e 

a escassez de material referencial, procedeu-se num primeiro momento ao estudo de ambos 

isoladamente para, então, interrelacioná-los. Destacam-se como principais contributos as 

seguintes referências: A desumanização da Arte (Ortega Gasset, 2003), A comunicação 

(Dominique Wolton, 1999), Públicos da cultura (Rui Telmo Gomes (coord.), 2004), Teorias e 

modelos de comunicação (Vaz Freixo, 2006), El Museo como espacio de comunicacion 

(Hernández Hernández, 2003)… 

 

 

4. DESENHO METODOLÓGICO 

 

O presente estudo integra duas componentes específicas e intimamente relacionadas 

entre si: uma componente teórica, largamente dominante, e uma componente de investigação 

empírica. A metodologia que orienta o estudo tem como objectivo a articulação dessas 

componentes. 

A componente teórica do trabalho, tendo como objectivo a fundamentação do mesmo, 

integra os três primeiros capítulos, centrados sucessivamente no estudo da comunicação 

(capítulo I), do espaço museológico (capítulo II) e na análise da interdependência entre arte e 

público (capítulo III). 

A componente de investigação empírica, de expressão reduzida e não tendo outras 

pretensões para além de um eventual esclarecimento da teoria, foi construída com base nos 

quadros teóricos expostos nos três capítulos referidos e aparece no capítulo IV sob o título “Da 

Teoria à Prática”.  
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A integração desta componente surgiu da convicção de que este seria “enriquecido” se 

fossem ouvidos os “actores” envolvidos na dinâmica do estudo: o público visitante de museu e 

os dinamizadores da comunicação entre museu e público. 

Assim surgiu um estudo ao qual poderíamos chamar de “exploratório”, feito no 1º 

semestre de 2007 no Centro de Arte Moderna José de Azevedo Perdigão, envolvendo a 

coordenadora do Serviço Educativo deste, 10 monitores e 50 visitantes. 

Foram duas as técnicas de recolha de informação utilizadas: a entrevista, feita à 

coordenadora do Centro, e o questionário, aplicado a 10 monitores e a 50 visitantes.  

A construção destes instrumentos de recolha de dados teve como suporte o quadro 

teórico anteriormente elaborado, e designadamente o sistema de comunicação, tendo sido 

orientada por procedimentos que permitem combinar o quantitativo com o qualitativo e 

viabilizam alguma comparação de perspectivas entre os diversos “actores” da “comunidade 

museu”. 

O tratamento da informação é predominantemente feito por recurso à estatística por 

possibilitar quer uma certa quantificação dos fenómenos estudados, quer alguma comparação 

entre percepções que dos mesmos fenómenos têm os diferentes “actores” do museu envolvidos 

no estudo. 

A metodologia seguida, pondo a teoria e a prática, mesmo que tenuemente, em 

interacção, vem de encontro ao objectivo de melhor compreender os problemas propostos na 

presente análise, e, nomeadamente, os da dinâmica do museu como médium de comunicação, 

do discurso museológico na forma como os conteúdos da colecção são comunicados e nos 

serviços existentes como instrumentos de apoio ao público. 

 

 

5. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A estrutura do trabalho é constituída por uma Introdução, quatro Capítulos e Conclusões. 

 

O Capítulo I parte de um quadro teórico sobre o estudo da comunicação, de forma a 

traçar um entendimento deste conceito e procurar averiguar as conexões entre os decursos da 

noção de comunicação com a noção de “democratização da arte” através do espaço 

museológico até à actualidade. 
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No Capítulo II observam-se e questionam-se algumas políticas culturais e, em particular, 

a noção de educação no museu. Aborda-se o papel da educação museal no processo de 

“democratização” da arte, apresentando-se dados concretos de acções educativas. 

 

O Capítulo III enquadra a evolução conceptual entre arte e públicos, abordando a 

amplitude do conceito artístico, a recepção da obra e a socialização no museu. 

 

O Capítulo IV, entendidos os processos de “democratização” da arte, analisa a 

componente prática, através da observação de alguns intervenientes da comunicação no museu, 

para transversalmente confrontar os dados teóricos e práticos empreendidos no estudo. 

 

Nas Conclusões procura-se reequacionar o problema de partida à luz de uma visão 

construída ao longo do trabalho: investe-se desta maneira na formação de estéticas necessárias 

à recepção artística, por outras palavras, na consciencialização da importância da função 

comunicativa dos museus no processo de partilha do campo artístico e arrisca-se o lançamento 

de alguns elementos de interesse para futuras investigações. 
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1. COMUNICAÇÃO 

 

Reflectir a comunicação, objecto interdisciplinar, cujo campo de investigação mobiliza 

diferentes disciplinas, como a Antropologia, a Linguística, a Filosofia, a Sociologia, o Direito, 

a Ciência Política, a Psicologia, a História, a Economia ou a Psicossociologia, com as ciências 

da quantificação, não é de todo uma tarefa fácil. Tal facto, com um objecto de análise de foro 

artístico, coloca-nos perante um painel multidisciplinar de diversificada tradução das 

disciplinas entre si e de sobreposição de problemáticas, o que, reflectindo uma riqueza 

conceptual, faz aumentar também a complexidade do trabalho. Tendo na rectaguarda um tal 

quadro de potencialidades e de óbvias dificuldades, deve compreender-se a forma como a 

comunicação se traduz no campo artístico e este naquela, no âmbito do espaço museológico. O 

estudo da comunicação é vasto, bem assim como a sua aplicação. 

A comunicação é, em primeiro lugar, uma necessidade antropológica fundamental, que 

se expressa numa dimensão humanista, na noção de partilha, de relação com o outro, cujo ideal 

é o de aproximar os homens, os valores e as culturas. A noção de partilha, com efeito, certifica 

a distinção de “indivíduos” presentes na comunicação, o emissor e o receptor, e introduz um 

canal entre eles. A abertura ao outro, condição da comunicação, é caracterizada, antes de mais, 

pela abertura progressiva das “fronteiras”, quer sejam de natureza física e territorial, quer 

sejam de ordem mental e cultural. 

Numa perspectiva comunicacional a noção de fronteira pode expressar-se, em certa 

medida, nas dificuldades e nas limitações, sejam estas de que ordem forem, com que nos 

confrontamos. A fronteira uma vez superada, transposta para um outro lado, agora iluminado, 

é, então, “desmoronada”; abrindo-se, assim, a novos desafios, a novas “fronteiras”.  

No seguimento da ideia anteriormente exposta, a fronteira pode também configurar-se 

como uma “barreira” imposta. Interditada a sua transposição, deixa transparecer o seu carácter 

(de)limitador. Deste modo, destacam-se, sucintamente, duas formas distintas de a pensar: a 

primeira caracterizada por uma ideia, implícita, de conciliação, e a segunda por uma ideia, 

explicita, de divisão. Porém, como Rui Cunha Martins acautela, com base no discurso de Nelly 

Richard, na primeira ideia, zona de confluência, poderá existir uma tentativa de se querer 

matizar, de forma aparentemente mais pacífica, mais do que a superar, a lei universal. Em 

sequência, o facto de que o carácter “defensivo” das margens, subsumidas, pode também ele 

expor jogos de autoridade, contaminando o debate, sob o pretexto de descentramento, podendo 

este situar-se, ele mesmo, “no centro do debate”. Na segunda ideia, a de divisão, zona de 

maior conflito, dado o seu carácter mais radical, as fronteiras aparecem bem definidas, sem 



Adriana de Freitas Pardal 

  - 22 - 

nuances. Estas noções de demarcação, segundo o mesmo autor, ainda no pensamento de 

Richard, principalmente as de carácter absoluto, tenderam a esbater-se; sobretudo, a partir da 

crítica pós-moderna, ciente das suas fragilidades quanto à própria noção de “Centro”; assim, o 

pressentimento da proliferação das suas margens e o respectivo potencial de zonas de ensaio 

passaram a estar presentes. Face à pluralidade de discursos, num tempo, tanto quanto parece, 

segundo R.Martins, da recuperação de um criptocientismo filiado nos optimismos científico-

técnicos inscritos no campo epistémico da modernidade tardia, apela-se ao diálogo com as 

margens, compreendidas como espaço demiúrgico, destinado a experenciar a propensão 

redentora da Ciência, convidando-as a entender-se. Contudo, a ideia de desvanecimento de 

fronteiras, como concordam alguns autores, é ilusória, ou não seria a diferença de 

pensamentos, principalmente o crítico, por essência fronteiriço, capaz de ser exercido, mais do 

que sobre a fronteira, sobre a mobilidade constitutiva de uma fronteira em permanente 

processo crítico de reconfiguração e cuja pertinência é aquilo que importa, em cada caso, 

apurar (2001: 38-39) 

A comunicação, como foi dito atrás, liga-se, impreterivelmente, à noção de partilha. Esta 

passa pela capacidade de se transporem os “limites”, presentes quer em nós próprios, quer nos 

outros, embora entendamos que estes são determinantes e necessários ao processo e à noção de 

identidade. Refira-se, entretanto, em reforço do que se diz, que se atribui, frequentemente, à 

comunicação a ideia de lugar do inter-individual, no qual, genericamente, dois sujeitos isolados 

decidem pôr-se em contacto, realizando um intercâmbio num assunto comum, com a intenção 

de comunicar. 

A abertura ao outro, como foi dito atrás, é condição elementar da comunicação. Assim, 

não será de mais sublinhar o papel capital que teve a comunicação, a par de outros valores 

igualmente importantes, como a tomada de posse da noção de indivíduo, impreterível à 

comunicação, no vasto processo de mudança, estimulado, nomeadamente, pelos 

Descobrimentos e pelo Renascimento, historiograficamente entendido como era da 

Modernidade.  

A comunicação, a par das dimensões antropológica e simbólica que a caracterizam, é, 

também, o conjunto dos media de massas que, da imprensa, à rádio, à televisão e ao museu 

(hoje considerado um medium de comunicação por excelência, uma vez que utiliza todas as 

linguagens que singularizam cada um destes media (cf. Hernández Hernández, 2003: 5), 

transformaram consideravelmente as relações entre comunicação e sociedade, no espaço de um 

século. Relação que vinha sendo firmada no decorrer do século XIX, com a Revolução 

Industrial e com a proclamação da liberdade de imprensa, associada, por um lado, ao progresso 
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da democracia e à instauração do sufrágio universal (masculino) que implicou a informação 

necessária dos eleitores pelos jornais, e, por outro lado, aos progressos técnicos, da impressão à 

difusão dos jornais, fenómeno mais notório no século XIX. (cf. Jeanneney, 2003: 65- 83). 

Os processos de produção em larga escala estimularam o consumo junto de camadas 

sociais que antes estavam marginalizadas do mesmo. 

A comunicação pode ser compreendida igualmente como conjunto de novas técnicas 

que, a partir da informática, das telecomunicações, do audiovisual e da sua inter-relação vêm, 

em menos de meio século, modificar as condições de troca mas, também, de poder a nível 

mundial (Wolton, 1999: 405). 

A este desenvolvimento, progressivo e veloz, anda associada a velocidade de circulação 

de informação, em que o telégrafo – eléctrico, concebido por Morse, nos Estados Unidos, em 

1837, desempenhou um papel de primordial importância. 

Esta dinâmica desenvolve-se de tal maneira que o homem a assume como parte do 

ambiente natural em que se move, isto é, como objectos seus. Lucien Sfez explica o porquê 

dessa relação, afirmando que estamos sujeitos à visão do mundo que aqueles induzem, e com 

os quais o homem tem que contar. O homem está assim lançado no mundo técnico que se torna 

a sua natureza. Desaparece, desta maneira, segundo o autor, a ideia de domínio para ceder à 

ideia de adaptação. Deste modo, o homem insere-se num outro modelo, o de organismo. O 

médium deixa de ser aquela personagem à parte, tradutor de um mundo objectivo para um 

receptor passivo; (…) está no mundo, ao mesmo nível que o receptor, tal como o mundo está 

no médium e no receptor (1991: 21). 

 

 

1.1. COMUNICAÇÃO: A AMBIGUIDADE DO CONCEITO 

 

O estreito laço entre comunicação e modernidade permite compreender a ambiguidade 

existente na palavra comunicação, à qual subjaz a mistura constante entre valores normativos e 

valores funcionais. Os primeiros, entendidos como ideal da comunicação, expresso no sentido 

de partilha, de vontade de intercâmbio e de vontade de compreensão mútua pressupõem a 

existência de códigos e de símbolos, cabendo à educação e à socialização a transmissão das 

regras necessárias para a sua efectivação. Os segundos, de índole utilitária, essencialmente 

ligados às necessidades ou aos interesses, exigem entendimento das necessidades de 

comunicação das economias e das sociedades abertas, tanto para as trocas de bens e de 

serviços como para os fluxos económicos, financeiros e administrativos. Aqui as regras 
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desempenham um papel ainda mais importante do que no quadro da comunicação interpessoal, 

de intercompreensão ou de intersubjectividade, baseadas antes na de uma eficácia (cf. Wolton, 

1999: 17). 

O intercâmbio entre os indivíduos que comunicam, pressuposto da comunicação, explica 

a coabitação permanente entre a dimensão normativa e funcional, em que o sentido de partilha, 

de tornar comum, que não deve permanecer privado, é o que se espera da comunicação. Nos 

finais do século XV emerge um outro sentido de comunicação que remete para a ideia de 

difusão, mais evidente a partir do século XVII (associada, desde logo, à própria dinâmica dos 

descobrimentos) Naturalmente, difundir será entendido com o fim de partilhar, mas, face à 

dinâmica em curso, expressa no aumento de informação difundida, os dois sentidos acabarão 

por se dissociar. Em suma, a difusão já não se liga à condição de partilha, embora idealmente 

sim; e é aqui que reside a diferença entre comunicação normativa e comunicação funcional (cf. 

Wolton, 1999: 17). 

Ainda na esteira do pensamento de Wolton, explica-se a origem da comunicação 

associada a duas dimensões: normativa e funcional. A dimensão normativa da comunicação é 

parte integrante do cerne da cultura ocidental, enquanto expressão da ligação ao outro; estão aí, 

aliás, as raízes judaico-cristãs dos europeus e ocidentais, de que faz parte a visão de que o 

outro é igual a si próprio. A comunicação normativa figura igualmente no âmago da sociedade 

democrática (na Atenas democrática não se falava de comunicação, uma vez que esta se 

encontrava no próprio princípio da cidade). 

Para a dimensão funcional da comunicação Wolton aponta uma dupla origem: uma no 

quadro do “direito à comunicação”, outra no quadro da “democracia de massas”. No primeiro 

caso, a comunicação aparece ligada ao conceito ocidental de indivíduo apresentando, em 

consequência, um cariz egocêntrico em que o diálogo com o outro é menos importante do que 

a expressão individual. No segundo, aparece subordinada às lógicas de rentabilidade e de 

instrumentalização, assim se afastando do ideal da comunicação que é o sentido de partilha.  

Nestas condições, encontramo-nos perante dois tipos de valorização: por um lado a 

valorização do indivíduo em nome da cultura ocidental e, por outro, a valorização das trocas 

em nome do modelo democrático. Cabe às técnicas de comunicação a mediação entre estas 

duas dimensões da comunicação (cf. Wolton, 1999: 33).  

Numa perspectiva relacional entre comunicação e sociedade, podemos, desde logo, 

assinalar três sentidos principais: a comunicação directa, a comunicação técnica e a 

comunicação social. O primeiro é fundamental, pois trata-se de uma experiência antropológica, 

à qual a comunicação é indissociável. Quer isto dizer que não existe vida se não existir 



                                     Os Discursos Museológicos – Arte e Públicos 

  - 25 - 

comunicação sendo próprio de toda a experiência pessoal, como de qualquer sociedade, definir 

as regras de comunicação; trata-se objectivamente de uma realidade que constitui um modelo 

cultural. O segundo, e cingindo-nos apenas a um período histórico curto (100 anos), integra o 

conjunto dos sistemas técnicos que modificou as condições anteriores da comunicação directa 

para a substituir pela comunicação feita à distância. Por último, a comunicação social 

converteu-se numa necessidade social funcional para economias interdependentes. E isso no 

momento mesmo em que o modelo dominante é o da abertura, passando a estar tudo em 

interacção, expressa numa necessidade funcional, sem relação com o modelo de comunicação 

normativo. Diga-se, pois, que, apesar de ser a mesma palavra, já não tem o mesmo conteúdo 

(cf. Wolton, 1999:15 -16). 

A comunicação mistura, de maneira indissociável, valores e interesses, ideais e 

ideologias. E nada garante, sobretudo no momento do seu triunfo técnico e económico, que os 

ideais da comunicação de ontem se inscrevam nas realidades de amanhã (Wolton, 1999: 14). 

Por isso, será necessário termos sempre presente a ambivalência da palavra comunicação, 

presente entre os três níveis da comunicação vistos anteriormente.  

Face à crescente evolução dos sistemas técnicos e à valorização da comunicação 

funcional a que temos vindo a assistir, acreditamos ser necessário insistir no papel dos quadros 

teóricos como instrumento de aprofundamento dos conhecimentos sobre a comunicação. 

Partilhamos com Wolton a insistência na reflexão sobre o papel daqueles como maneira de 

evitar a instrumentalização da comunicação. Para isso será necessário termos presente a 

necessidade de fazer uma abordagem multidisciplinar, a qual, no entender de Wolton, não 

dispensa a valorização de uma dimensão antropológica. 

 

 

2. TEORIAS DA COMUNICAÇÃO: REFLEXÕES AO LONGO DO TEMPO 

 

As teorias da comunicação compreendem um campo vasto de tensões e de oscilações, 

onde fluxos e refluxos das problemáticas tornam impossível que se conceba uma trajectória de 

modo linear, dada a pluralidade e dispersão deste campo de observação científica que, 

historicamente, se inscreve em tensão entre redes físicas e imateriais, o biológico e o social, a 

natureza e a cultura, os dispositivos técnicos e o discurso, a economia e a cultura, as 

perspectivas mini e macro, a aldeia e o globo, o actor e o sistema, o indivíduo e a sociedade, o 

livre arbítrio e os determinismos sociais (Armand e Mattelart, 2002: 7-8). 
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Contudo, longe de se querer fazer uma sistematização das teorias da comunicação, pelas 

razões já enunciadas, tentar-se-á traçar um percurso sobre alguns entendimentos destas no seio 

das organizações. Questão não menos problemática do que a noção de comunicação. 

Tendo o presente estudo ligação à problemática da comunicação no espaço museológico 

faz todo o sentido apresentar um quadro teórico desta.Com esse intuito, dar-se-ão a conhecer 

alguns mecanismos do processo comunicacional e destacar-se-á a sua importância na 

sociedade contemporânea, assunto que se considera do maior interesse na presente análise.  

Como se verá adiante, existem muitos aspectos que relacionam os dois conceitos, 

comunicação e organização. As várias teorias de organização e comunicação apontam, 

justamente, para a complexidade deste campo. 

 

 

2.1. COMUNICAÇÃO: DE REDE FÍSICA A CIÊNCIA SOCIAL: A SÍNTESE DE 

UM PERCURSO 

 

O século XIX, marcado pela invenção dos sistemas técnicos de base da comunicação e 

do princípio do livre-câmbio, viu nascer as noções fundadoras de uma visão da comunicação 

enquanto factor de integração das sociedades humanas. Centrada primeiramente na questão 

das redes físicas e projectada no próprio cerne da ideologia do progresso, a noção de 

comunicação abarcou nos finais desse século (XIX) a gestão de multidões humanas. A visão 

de sociedade enquanto organismo, enquanto conjunto de órgãos desempenhando funções 

determinadas, inspirou as primeiras concepções de uma “ciência da comunicação” (Armand 

e Mattelart 2002: 11). A evolução dos conceitos e da investigação no âmbito de comunicação 

revelou-se de grande dinâmica, distinguindo escolas, correntes e tendências.  

 

 

ADAM SMITH, LIBERALISMO E REVOLUÇÕES: UMA PRIMEIRA 

FORMULAÇÃO CIENTÍFICA DE COMUNICAÇÃO 

 

Os séculos XVII-XVIII na Europa e em particular na sociedade inglesa assistem a uma 

intensa transformação na maneira de viver das populações, nomeadamente no panorama 

cultural (que conduzirá à revolução romântica). As novas formas de vivência traduzir-se-ão na 

transformação dos conceitos centrais, tais como na forma de vivenciar o tempo. Assim 

descobre-se agora a “História” enquanto singular colectivo (histórias no plural que se repetiam 
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ciclicamente) no sentido de uma história universal que progride e em nada se repete; afinal 

tudo se encontra em transformação constante (Schwanitz, 2006: 159). Essa nova concepção 

historicista do pensamento enquanto ideia condutora repercute-se sobre uma série de domínios, 

nomeadamente no da museologia – expresso nos discursos e nas representações museológicas: 

nos seus textos, nas suas colecções, nas suas exposições, na sua arquitectura. 

A par dos fenómenos económicos e sociais que vêm alterar os costumes, emerge o 

conceito moderno de comunicação. A primeira formulação científica de comunicação surgiu 

nos finais do século XVIII com Adam Smith. No período da primeira Revolução Industrial 

então em curso, a teorização feita em torno da “divisão do trabalho” desempenhou um primeiro 

passo teórico no caminho da construção científica de comunicação, tendo cabido a esta um 

papel essencial na organização do trabalho colectivo nas fábricas, nomeadamente, na criação 

de especializações e na estruturação dos espaços económicos. Sob influência do princípio 

liberal do laissez-faire, na cosmopólis comercial, a divisão do trabalho e os meios de 

comunicação andaram de mãos dadas com a opulência e o crescimento. A Inglaterra, em 

vantagem, até porque já fizera a sua “revolução da circulação” com as linhas-férreas, 

apresentava-se, na oportunidade, em grande expansão. Isso, ao contrário de outros países, 

nomeadamente a França que continuava a tentar a unificação do seu espaço comercial interno, 

num cenário fundamentalmente agrícola e, portanto, pouco propício ao estudo sobre as 

virtudes dos sistemas de comunicação. Lembre-se todavia de passagem que Denis Diderot 

reflecte na enciclopédia das Luzes sobre o termo “comunicação” enquanto palavra detentora de 

inúmeras significações e escreve: a comunicação fala a língua de várias ciências, artes e 

ofícios (Freixo, 2006:24). 

 

 

REDE: UM CONCEITO CHAVE 

 

Um elemento-chave para a compreensão de comunicação e da importância desta na 

investigação é a noção de rede. Esta, originalmente, está associada à concepção fisiológica de 

sociedade, desenvolvida por Claude Henri de Saint – Simon. 

Na sequência e aprofundamento de uma tal concepção, Saint-Simon, elevando a sua 

“fisiologia social” à condição de ciência de reorganização social, concebe a sociedade como 

uma indústria. À imagem do sangue, no corpo humano, a circulação do dinheiro dá à 

sociedade-indústria uma vida unitária (Armand e Mattelart, 2002: 13). Esta filosofia do 

industrialismo, de comunicação essencialmente funcional e operativa do período que se virá a 
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chamar “positivista” contribuiu para uma aceleração da visão de comunicação dominantemente 

ligada ao plano técnico, assim ficando associada ao progresso e influenciando o “espírito da 

época.”  

Esta perspectiva filosófica do industrialismo, cada vez mais afastada da teologia e da 

metafísica, implicou de diferentes maneiras o campo artístico. Como já foi referido, vive-se 

neste período, genericamente situado entre os finais do século XVIII e a primeira metade do 

século XIX, um sentimento dualista nas expressões artísticas, particularmente na literatura. Tal 

sentimento explica-se, por um lado, por um forte sentimento nostálgico da Idade Média, dos 

sonhos, do oculto, da noite, herdeiras de determinadas tendências neoclassicistas, e, por outro 

lado, pela valoração da ciência, que rejeita qualquer tipo de explicação que não a empírica ou a 

racionalista. O movimento filosófico do Idealismo desenvolve-se, justamente, no sentido da 

valorização da criatividade e da autonomia do espírito, correspondente ao movimento artístico 

denominado por Romantismo.  

 

 

NOÇÃO DE “BIOLOGIZAÇÃO” E DE DESENVOLVIMENTO 

 

Na segunda metade do século XIX, Herbert Spencer, engenheiro dos caminhos-de-ferro, 

avança com a reflexão sobre a comunicação enquanto sistema orgânico, levando-o ao extremo 

da hipótese da continuidade entre a ordem biológica e a ordem social, em que a divisão 

fisiológica do trabalho e o progresso do organismo vão a par. Em tal perspectiva, a sociedade 

industrial incarna a “sociedade orgânica”, cada vez mais coerente e integrada, na organização 

do trabalho, em que as funções são cada vez mais definidas e as partes cada vez mais 

interdependentes. Neste panorama, a comunicação desempenha um papel essencial na 

regulamentação dos dois “aparelhos de órgãos”, o distribuidor (à imagem do sistema vascular 

(estradas, canais e caminhos-de-ferro)) e o regulador, equivalente à função do sistema nervoso, 

tornando possível a gestão das relações complexas entre as partes. Caberia à informação 

(imprensa, petições, inquéritos) e ao conjunto dos meios de comunicação (o correio, o 

telégrafo e as agências) a “propagação da sua influência.”  

Outra noção inspiradora de uma análise dos sistemas de comunicação foi a de 

“desenvolvimento”, contribuição que se ficou a dever essencialmente a Comte e a Spencer, 

cada um, embora, com a sua especificidade. Criador da sociologia positivista na sua versão 

inglesa, Spencer combinou a biologia e a física da energia e das forças. Lembre-se, a propósito, 

que Comte, autor das primeiras premissas de uma ciência positiva das sociedades humanas, 
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não dera particular atenção aos órgãos e aparelhos de comunicação. Conjugando o conceito de 

divisão de trabalho com as noções de desenvolvimento, Spencer vai buscar à embriologia a 

teoria do desenvolvimento do ser vivo, a qual transporta para a análise do sistema social. Nesta 

perspectiva, a sociedade, enquanto organismo colectivo, desenvolve-se progressivamente e de 

forma similar à dos organismos vivos. Tal modelo de “biologização” do social, presente em 

parte da bibliografia de finais do século XIX, tornou-se senso comum, no que diz respeito à 

caracterização dos sistemas de comunicação como agentes de desenvolvimento e de 

civilização (Armand e Mattelart, 2002: 12- 16). 

Este período, caracterizado pela sociedade industrial, do útil, da organização e da 

ciência, favorece as formas científicas do conhecimento. O Romantismo, de inspiração 

iluminista, exprime, peremptoriamente, o desejo de abertura e de libertação dos limites do 

raciocínio lógico. Marca uma época em que os sentimentos emergem sobre a superioridade do 

pensamento científico. Contudo, a importância que vinha sendo dada por alguns artistas 

ligados ao Romantismo, como Gustave Courbet, ao sentimento e à imaginação sob a 

consciência do “mundo real” tornou-se impraticável, sobretudo com os abalos de diversa 

ordem que se faziam sentir na Europa. Surge, assim, o Realismo caracterizado por uma visão 

em que o real, nas suas diversas configurações, emerge como um “absoluto”. O 

Impressionismo, nascido em pleno “positivismo” em reacção contra o Idealismo, imprime, por 

sua vez, enquanto indicador visual, uma maior liberdade artística.  

A concepção biográfica da história, uma história necessária, repartida em etapas, sem 

rodeios nem recuos, sem regressão, comandada por uma ideia de progresso linear, é bem à 

imagem da concepção elaborada pela etnologia e pela economia política na segunda metade 

do século XIX. O darwinismo social transforma esta ordem de sucessão cronológica numa 

escala na ordem moral, ou mesmo na ordem das raças (Armand e Mattelart, 2002: 15). 

Como explica Colin Rhodes (1994: 14-15), o darwinismo social compreendeu muitas e 

antigas definições antropológicas e sociológicas a respeito da noção de primitivo. O que 

começou por ser, originalmente, uma explicação funcional segundo os seus princípios 

biológicos acabou por ser traduzido, rapidamente, numa prova filosófica para novas versões da 

ideia medieval, orientada no sentido do criacionismo, isto é, da criação divina. A noção 

comummente tida como a mais importante de Charles Darwin é a da teoria da selecção natural, 

por outras palavras, a do evolucionismo, que descreve o processo evolutivo. Resumidamente, 

Darwin confiava que a evolução, de acordo com a sua variação genética, se processava da 

simplicidade para a complexidade. Sendo o estudo do desenvolvimento embrionário a melhor 

forma de estudar as diferentes linhas de desenvolvimento. Esta teoria “embriológica” 
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influenciou o pensamento social da época visível em Herbert Spencer. Nas várias 

manifestações do darwinismo social, alguns teóricos aplicaram o darwinismo às teorias da 

evolução social, defendendo a existência de uma mesma relação entre o desenvolvimento 

psicológico e social do indivíduo civilizado da infância à maturidade com as sociedades 

civilizadas como um todo. A noção de primitivo surge, assim, associada à noção de “raças” 

menos desenvolvidas, ditas primitivas, o que virá a despoletar correntes de carácter racista 

marcadas pela noção de superioridade do ocidente que, assim, se ia afirmando e controlando 

terras e povos por toda a parte. 

No campo artístico, geralmente associado à arte moderna, o termo Primitivismo tem sido 

aplicado na descrição de tendências ocorridas no desenvolvimento processual da arte, 

sobretudo a partir dos Simbolistas, à Arte Nova, dos anos noventa do século XIX até ao 

Expressionismo Abstracto nos anos quarenta do século passado. 

A representação da história, vista aos recortes, vê aparecer as primeiras formulações das 

teorias difusionistas que associam a ideia de que o “progresso” só pode chegar à periferia 

através da irradiação do ponto de partida daquele, ou seja, dos valores que lhe estão 

subjacentes. Tal visão, da qual, aliás, não nos libertámos até hoje, conduziu frequentemente os 

centros do poder imperial a uma imposição arrogante dos seus valores aos povos dominados, 

assim provocando, naturalmente, um choque de culturas (cf. Armand e Mattelart, 2002: 15- 

16). Imposição essa que viu também no espaço museu um meio ideal de difundir a realidade, 

no contexto da sua própria ideologia. 

Na viragem do século XIX para o século XX a comunicação assiste, face ao 

desenvolvimento tecnológico (expresso na criação das novas tecnologias de comunicação à 

distância), a uma nova concepção de espaço tempo, promovendo, ao mesmo tempo, a ideologia 

do progresso e desenvolvimento, à imagem, primeiro da Europa, depois dos Estados Unidos 

(conf. Ferin, 2002:19).  

Na sequência destas transformações que revertem também para fins sociais, cresce o 

mercado da informação e comunicação, conceitos que tendem a sobrepor-se e confundir-se. 

Na relação entre comunicação e cultura assiste-se à proliferação de géneros de cultura de 

massas, nomeadamente os folhetins publicados nos jornais, os espectáculos de comédia e 

revista, os museus, etc. 
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ESCOLA DE CHICAGO: UMA CONTRIBUIÇÃO DECISIVA 

 

Nos Estados Unidos, por volta de 1910, a comunicação está já ligada ao projecto de 

construção de uma ciência social de bases empíricas; a Escola de Chicago é o centro dessa 

dinâmica, valorizando, na abordagem da análise e resolução dos grandes desequilíbrios sociais, 

uma reflexão sobre os modos de organização da comunidade. A primazia desta escola irá durar 

até vésperas da Segunda Guerra Mundial. No pós-guerra, nos anos quarenta, uma outra 

corrente emerge: a “Mass Comunication Research”, cujo esquema de análise funcional visará 

responder à procura crescente dos gestores dos media (cf. Armand e Mattelart, 2002: 25) que a 

partir de uma emergente teoria da comunicação privilegiará o estudo do funcionamento dos 

media e os seus efeitos na sociedade, assim como os estudos sobre a produção e difusão das 

mensagens. 

Pode considerar-se como tendo sido decisivo o papel desempenhado pela Escola de 

Chicago na construção da comunicação como ciência social.  

 

 

2.2. O CONCEITO DE COMUNICAÇÃO NA ACTUALIDADE: A 

CIBERNÉTICA, AS TEORIAS MATEMÁTICAS DA COMUNICAÇÃO E AS 

CIÊNCIAS HUMANAS 

 

O conceito de comunicação é hoje uma noção alargada à reflexão em várias disciplinas 

que envolve simultaneamente diferentes domínios. Para João Vaz Freixo (2006), a noção 

moderna de comunicação pode ser entendida em três grandes etapas que, marcando a própria 

dinâmica de evolução do conceito de comunicação, associam esta a diversos caminhos de 

compreensão do fenómeno. São as seguintes as etapas e a concepção teórica que as sustenta: 

 

1ª. A Cibernética; 

2ª. As teorias matemáticas da comunicação; 

3ª. A emergência das ciências humanas. 
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A CIBERNÉTICA 

 

A etapa denominada Cibernética, segundo aquele investigador inicia-se na década de 40, 

quando responsáveis pelo surto do desenvolvimento tecnológico, oriundos de diversas 

disciplinas do saber, convergiram para o que então se convencionou designar por 

“cibernética”. Construiu-se um campo interdisciplinar que uniu, sob a mesma designação, um 

conjunto de fenómenos já conhecidos, no âmbito da cardiologia, da neurofisiologia, da 

telefonia, da electrónica, das matemáticas aplicadas e da antropologia (cf. Freixo, 2006: 53). 

A cibernética é a teoria da regulação e da comunicação, quer da máquina quer do animal, 

por outras palavras, é a teoria dos sistemas de controlo assente na comunicação entre os 

sistemas e o meio/ambiente e dentro do próprio sistema. 

 

 

AS TEORIAS MATEMÁTICAS DA COMUNICAÇÃO 

 

O segundo momento, começado já nos finais da década de 40 com o matemático Norbert 

Wiener, um dos fundadores da rede inicial, pretende alargar o alcance dessa noção de 

comunicação ao domínio da análise com aplicações na acção política e social (Freixo, 2006: 

539). 

Em contracorrente com a teoria matemática da comunicação, em 1949 surge a teoria 

matemática (The Mathematical Theory of Communication) do matemático e engenheiro 

electrónico Claud Shannon. 

Shannon propõe um esquema do “sistema geral de comunicação”. Segundo ele, o 

problema da comunicação é reproduzir num dado ponto uma mensagem seleccionada num 

outro ponto. Neste esquema linear, em que os pólos definem uma origem e um fim, a 

comunicação assenta na cadeia dos seguintes constituintes: a fonte (de informação), que 

produz uma mensagem (a palavra no telefone); o encoder, ou emissor, que transforma a 

mensagem em sinais a fim de a tornar transmissível (o telefone transforma as vozes em 

oscilações eléctricas); o canal, que é o meio utilizado para o transporte de sinais (cabo 

telefónico); o decoder, ou receptor, que reconstitui a mensagem a partir de sinais; e a 

destination, ou destinatário, que é a pessoa ou a coisa a quem a mensagem é transmitida 

(Armand e Mattelart, 2002: 49-50). 

O objectivo de Shannon é traçar o quadro matemático no interior do qual é possível 

quantificar o custo de uma mensagem, de uma comunicação entre os dois pólos deste sistema 
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em presença de perturbações aleatórias, ditas “ruído” (…) Quando se procura tornar a 

despesa total tão pequena quanto possível, transmite-se por meio de sinais convencionados, os 

menos custosos (Armand e Mattelart, 2002: 50). Ao mesmo tempo, esta teoria da comunicação 

informa sobre o número de “bits” de informação que se pode enviar por segundo, através de 

um determinado canal de comunicação, sejam estes “ruidosos” ou não. 

Um ano antes da publicação do livro de Shannon, o seu ex-professor Norbert Wiener 

publica Cybernetics or Control and Comunication in the Animal and Machine. Neste livro é 

entrevisto a organização da sociedade futura, baseada, segundo o próprio autor, nesta nova 

matéria-prima que é a “informação”, vista como um novo ideal de “uma sociedade de 

informação” que ao mesmo tempo apresenta riscos da sua perversão. Wiener oferece ainda 

uma série de possibilidades dentro do mundo da comunicação. 

Todavia, Shannon e Wiener foram amplamente criticados por não terem levado em 

consideração a interacção com o receptor, o papel das redes de comunicação e, ainda, por 

terem negligenciado a componente semântica das mensagens. Estas críticas, feitas por 

investigadores do “colégio invisível” ou “Escola de Palo Alto” (do nome de uma cidade dos 

subúrbios sul de S.Francisco), defendem que o estudo da comunicação seja feito pelas ciências 

humanas, segundo um modelo próprio, circular retroactivo, inspirado por Norbert Wiener, 

virando costas ao modelo linear da comunicação (cf. Armand e Mattelart, 2006: 56-57). Tais 

investigadores procediam de áreas tão distintas como a antropologia, a linguística, a 

matemática, a sociologia ou a psiquiatria. Esta contra-corrente, começada em 1942, foi 

impulsionada pelo antropólogo Gregory Bateson, que se associa com Birdwhistell, Hall, 

Goffman, Watzlawick, etc (cf. Armand e Mattelatt, 2002: 56- 57). Estes posicionam-se a favor 

da divisão do estudo das teorias; defendem, assim que o estudo da teoria matemática seja 

levado a cabo pelos engenheiros das telecomunicações e o estudo da comunicação seja levado 

a cabo pelas ciências da comunicação. 

Armand e Mattelart (2002: 56- 57), citando Yves Winkin, explicam resumidamente a 

diferença de posições: segundo eles, (os que trabalham a partir do modelo linear de Shannon), 

a complexidade da mais pequena das situações de interacção é tal que vão tentar reduzi-la a 

duas ou mais “variáveis” a trabalhar de modo linear. A investigação em comunicação tem de 

ser encarada em termos de nível de complexidade, de contextos múltiplos e de sistemas 

circulares (como propõem os investigadores da Escola de Palo Alto). 

Contudo, a teoria da informação ter-se-á servido da psicologia para estudar diferentes 

propostas de trabalho que tentaram interpretar o fenómeno da comunicação áudio-visual, tendo 

em conta não só as funções das novas técnicas mas também as suas disfunções. Ao mesmo 
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tempo J.R.Pierce ao analisar a velocidade da leitura, trata de explicar as variações do ritmo de 

aprendizagem que consideram as novas técnicas de expressão e as possibilidades que existem 

de alargar o alfabeto. Nesse sentido, Pierce formulou a seguinte pergunta: si un hombre puede 

transmitir solamente unos 40 bits de información por segundo, como indican los experimentos 

sobre la velocidad de lectura, ¿ podremos transmitir la voz o televisión de calidad 

satisfactoria usando solamente 40 bits por segundo? (Hernández Hernández, 2003: 16-17). A 

resposta a essa pergunta foi negativa porque, como diz a autora, ter-se-á cometido um 

equívoco ao pretender-se medir o que diz o ser humano e não o que este não diz. O processo 

social permanente a que este está sujeito integra múltiplos modos de comportamento: a 

palavra, o gesto, o olhar, o espaço interindividual ou a sua cultura individual. 

Deste modo, a teoria da informação baseada nas ciências da quantificação, acabou por 

pôr diante dos psicólogos uma nova perspectiva do processo de comunicação em que a análise 

do contexto se torna mais importante do que a análise do conteúdo (cf. Hernández Hernández, 

2003:17). 

A teoria da informação pode ser aplicada no campo das artes, como foi demonstrado por 

A.Moles (1958) ao entender a informação como algo que é directamente proporcional à 

entropia, tendência que tem a natureza de interferir ou destruir o ordenado e precipitar a 

degradação biológica e a desordem social é sujeita ao imprevisto.  

O museu, lugar de experiências diferentes e plurais, funciona como um bom medium de 

comunicação. Desde logo, através da sua materialidade real, física, do objecto, capaz de 

promover com os seus públicos uma “relação tranquila”, isto é, respeitando o ritmo de cada um 

na apreensão dos seus conteúdos. Relação que é tantas vezes prejudicada pela velocidade da 

vida contemporânea. 

 

 

A EMERGÊNCIA DAS CIÊNCIAS HUMANAS 

 

A terceira etapa situa-se no pós-guerra, marcada pelo conflito mundial. A exclusividade 

que se vinha sentindo na investigação da comunicação, de universos confinados 

essencialmente às matemáticas, às ciências da natureza e às técnicas, com excepção de alguns 

investigadores das ciências humanas, tornou legítimo, no entender de João Vaz, o 

questionamento dessa concentração da reflexão (sistemática). O autor, referindo um estudo de 

Philippe Breton, coloca, a propósito, a seguinte questão: Não seria normal que os especialistas 

dos media, da publicidade ou ainda os ideólogos, se ocupassem, também eles, dessa 
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investigação? Breton responde a esta questão dizendo que o mundo dos media de então não 

tinha a distância suficiente para teorizar o que constituía uma prática quotidiana em pleno 

desenvolvimento (Freixo, 2006: 56-57). 

Contudo, a investigação na área da comunicação, a par da diversidade dos estudos, 

desenvolveu-se em diferentes ritmos e geografias. Como esclarece Dominique Wolton, a 

investigação em França nos anos 60 carecia de um meio intelectual a trabalhar sobre 

comunicação encontrando-se atrasada, sob esse prisma, em relação aos Estados Unidos, à Grã-

Bretanha e à Alemanha. Ainda assim, Wolton assinala quatro períodos distintos na evolução da 

França sobre estudos de comunicação. O primeiro vai até aos anos 60 e é consagrado 

essencialmente ao estudo da imprensa escrita. O segundo, estendendo-se dos anos 60 a 1975, 

contempla estudos sobre os media, principalmente sobre a televisão e a publicidade, sendo tais 

estudos muito bem recebidos. Todavia, a ausência de tradição nestes domínios de investigação 

fez com que os universitários se virassem para os países anglo-saxónicos, onde existem 

inúmeros trabalhos de investigação. A década seguinte, 1975-1985, foi quando apareceu a 

primeira crítica sistemática do imperialismo económico e cultural das indústrias da informação 

e da comunicação. A quarta fase começa por volta de 1985 e é caracterizada por uma certa 

abertura intelectual expressa, segundo o mesmo autor, numa maior flexibilidade no sector da 

investigação, isto é, na verificação de uma certa aproximação entre as posições opostas; 

nomeadamente no estudo do público que, gradualmente, passa a ser encarado com mais 

cuidado, apesar dos domínios culturais e ideológicos, os media tendem a não ser tão temidos. 

Surge uma renovação pelo interesse em trabalhos dedicados ao estudo da recepção, verifica-se, 

assim, uma curiosidade crescente por uma problemática do “espaço público”, mostrando, 

analogamente, as mudanças de atitude (cf. Wolton, 1999:74 – 83). 

Não é tarefa simples tentar estabelecer com um mínimo de clareza as mudanças da 

abordagem ideológica da comunicação nos últimos 30 anos. Nem sinalizar os adversários 

desta. E as modalidades de luta contra os seus mecanismos. Qualquer simplificação corre o 

risco de ser dominada por estereótipos de ordem diversa, e designadamente ideológicos, e 

deixar de fora da análise elementos importantes para a compreensão da comunicação.  

De qualquer maneira, e em concordância com o pensamento do autor atrás referido, a 

corrente dominante parece ter em conta crescentemente que há uma ideologia em ascensão: a 

das indústrias de comunicação, ou seja, aquela que louva a “sociedade da informação e da 

comunicação” que estaria a desenhar-se no fundo dos televisores e dos computadores (1999: 

84). (Esta ideia de “mal-estar” proferida pelo autor assenta, segundo J.Freixo sobretudo na 
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ideia da existência de um poder financeiro e económico que por intermédio de “indústrias 

culturais” se opõe muitas vezes a qualquer ideia de cultura e de comunicação (cf., 2006:59).  

A comunicação, como já foi referido, mistura, de maneira indissociável, valores e 

interesses, ideais e ideologias. E, nesse sentido, assume duas dimensões: funcional e 

normativa. 

Todavia, a par dos grandes meios de comunicação de massas cada vez mais requintados 

e convincentes na circulação de informação e de desinformação, a comunicação, no apogeu da 

era da comunicação de massas, viria também prefigurar um outro momento da história da 

comunicação a que Jean Cloutier designou por Era de Emerec ou da “comunicação 

individual”. Esta fase, segundo o autor, considera o homem “emissor” e, simultaneamente, 

“receptor”. A técnica moderna, paralelamente aos media colectivos – os mass media- 

representa uma nova faculdade de expressão individual – self media – que pode ser muito útil 

(cf. Freixo, 2006:44- 45). 

O homem é o ponto de partida e o ponto de chegada da comunicação. Já não é apenas 

informado, ele próprio informa e se informa num processo continuado. Já não é estudante que 

frequenta cursos durante alguns anos da sua vida, é o “auto – educando” que, consciente da 

necessidade de se informar, procura essa competência para melhor poder continuar a exercer 

o seu papel de comunicador por excelência numa sociedade cada vez mais avara de 

informação e onde o conhecimento se assume como valor e riqueza indiscutível (Freixo, 

2006:47). 

Com efeito, e de acordo com a perspectiva citada, a concepção do espaço museológico 

tem evoluído, como teremos a oportunidade de verificar, nesse sentido. Presentemente a 

função comunicativa é um dos aspectos mais enfatizados para fins de estudo, educação e lazer, 

contribuindo para a ideia de “democratização” da arte. 

 

 

3. A COMUNICAÇÃO NO SEIO DA ORGANIZAÇÃO 

 

O processo de comunicação como capital para a organização, de acordo com Vaz, foi-se 

salientando até aos dias de hoje e, vários autores descreveram a comunicação como o processo 

básico das organizações a partir do qual todas as outras funções derivam (Freixo, 2006: 212- 

213). 

O mesmo autor entende que este interesse não deve ser considerado apenas como algo 

do passado afirmando, a propósito, que actualmente as organizações se vêem confrontadas 
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com a comunicação enquanto factor de contingência interna (…) por outro lado, a 

comunicação revela-se indispensável ao funcionamento da organização para assegurar a 

eficácia do seu sistema técnico permitindo a manutenção de um mínimo de interdependência 

entre os diferentes elementos (indivíduos, grupos, serviços, oficinas, gabinetes, etc.) do seu 

sistema interno (Freixo, 2006: 212- 213). Concluindo o seu pensamento, os processos de 

comunicação são então “instrumentos sociais” que permitem a interacção humana e 

condicionam a existência e a eficácia das organizações (Freixo, 2006: 213). 

Não é, naturalmente, monolítica a forma de entender a interacção referida. A diversidade 

teórica é, como facilmente se imagina, elevada, e não cabe no âmbito deste estudo a sua 

análise. Importa – isso sim – reter o caminho percorrido pela investigação sobre comunicação, 

conduzindo esta em direcção ao estatuto de ciência social. 

Neste caminho, como sinteticamente se viu, tiveram particular importância as noções de 

divisão do trabalho, de rede, de sistema e de desenvolvimento. 

 

 

3.1. O MUSEU: UMA ORGANIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO?  

 

O museu, preocupação do presente estudo, não está à margem de nada do que se tem 

referido. Antes pelo contrário. A sua compreensão exige perceber tanto os modelos de 

funcionamento da comunicação como as organizações. 

O museu enquanto organização, onde interagem diferentes elementos de múltiplas áreas, 

contempla a abertura ao meio; esta, por sua vez, assenta, segundo Vaz na maior ou menor 

capacidade de estabelecer trocas de informação recíprocas. Assim, a organização deve 

conhecer as necessidades e as expectativas que suscita no meio a seu respeito; por outro lado, 

e em compensação, a organização deve divulgar a existência dos seus serviços ou dos 

produtos (Freixo, 2006:213). Este pressuposto aplica-se, naturalmente, a todas as organizações 

(empresas, hospitais, escolas, administrações…). 

Dada a natureza dos processos de socialização, torna-se necessário compreender as 

relações que se estabelecem entre os indivíduos e as instituições. O caso específico do museu, 

que aqui nos interessa, a questão da comunicação é vital, e mais vital ainda a qualidade 

daquela, que precisa envolver todos os seus agentes da esfera privada ou pública: 

conservadores, historiadores, comissários, funcionários, públicos… 
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Falando dos processos de comunicação, J.Vaz, citando Françoise Petit e Michael 

Dubois, entende ser fundamental para a ocorrência da mesma a conjugação adequada dos 

seguintes factores:  

 

- O (ou os) lugar (es) onde se desenrola a comunicação; 

- a distância física entre os interlocutores; 

- o suporte utilizado para comunicar: a palavra ou a escrita, a conversa frente a 

frente, por telefone ou pró redes informáticas, com ou sem a presença de um terceiro; 

- os estatutos sociais dos interlocutores e as imagens inerentes, segundo o contexto 

sociocultural da comunicação (sexo, idade, categorias sociais, estatutos das pessoas…); 

- as experiências anteriores de comunicação dos interlocutores, que forjam atitudes 

que se revelarão nos comportamentos e opiniões emitidas; 

- a personalidade dos interlocutores (introversão, extroversão, capacidade de 

adaptação, ansiedade, etc.); 

- as motivações para comunicar; 

- o conhecimento dos factos ou da situação que tenha suscitado a comunicação; 

- a escolha das palavras pelos interlocutores, em sistemas de referência mais ou 

menos próximos; 

- a forma de se exprimir, entoação e ritmo do discurso oral, escrita no caso de um 

documento manuscrito; 

- os gestos, as mímicas, os olhares…(Freixo, 2006: 213-214). 

 

Poderíamos ainda apontar para outros aspectos, como as expectativas criadas sobre a 

comunicação que se vai ter, a prática nesse tipo de comunicação, o espaço que lhe é dado a 

comunicar (partilhar). Desta forma, pretende-se enfatizar que a comunicação é sempre um 

fenómeno contextualizado, passível de produzir novas instâncias de mediação e 

contextualização cultural. 

O museu em toda a sua dimensão comunicativa, quer interna, do(s) privado(s), quer 

externa, do(s) público(s), integra o conceito de instituição de mediação da comunicação. 

Trata-se de um conceito lato e polémico que compreende os fenómenos de produção e 

transmissão, as formas e os conteúdos simbólicos, bem como as configurações individuais e 

colectivas desta recepção e respectivos feedbacks culturais e sociais, os quais exercem a sua 

capacidade de descodificação de mensagens, negociando-as em função das suas heranças 

culturais e das suas vivências quotidianas (cf. Ferin, 2002: 28). 
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4. OS MODELOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Traçados alguns conceitos teóricos do estudo da comunicação, abordam-se agora alguns 

modelos desta. O termo modelo, como sublinha J.Vaz, pode ser aplicado a qualquer 

representação simbólica de uma coisa, processo ou ideia (Freixo, 2006: 18). Embora, segundo 

este, para além do critério de “representação simbólica” existe ainda pouca conformidade sobre 

o significado preciso de modelo, complicando-se ainda mais quando se tenta distinguir entre 

conceitos de modelo e de teoria. 

Tendo presente as dificuldades nesta matéria, o seu estudo e, consequentemente, a sua 

aplicação favorecem a apreensão do fenómeno da comunicação. 

J. Vaz Freixo, citando Denis McQuail e Seven Windahl, expõe como estes entendem 

(segundo o seu objectivo de estudo que é o da comunicação de massas) um modelo: 

É uma descrição sob forma gráfica, conscientemente simplificada, de uma realidade 

parcelar. Um modelo procura mostrar os principais elementos de qualquer estrutura ou 

processo de relações entre esses elementos (Freixo, 2006: 18). 

Os modelos no âmbito das ciências sociais desempenham antes de mais uma função 

organizadora, criando e estabelecendo sistemas entre si, apresentando-nos representações de 

conjunto. Um modelo fornece uma imagem geral de uma série de circunstâncias particulares 

(…) e ajuda a explicar, dando de forma simplificada informação que de outro modo seria 

complexa ou ambígua (Freixo, 2006: 18). Deste modo, o modelo poderá desempenhar uma 

função pedagógica, levando o aluno ou o investigador a descobrir pontos-chave de um 

processo ou sistema (Freixo, 2006: 18). Por fim, ainda na explicação de Vaz Freixo, o modelo 

pode tornar possível prever conclusões ou o curso dos acontecimentos, podendo, pelo menos, 

ser uma base de atribuição de probabilidades a várias conclusões alternativas e assim 

contribuir para a formulação de hipóteses para a investigação (Freixo, 2006: 18). 

 

 

4.1. SOBRE OS MODELOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Na prossecução do estudo dos modelos convém afirmar que o objectivo da análise deste 

é enunciar algumas significações que permitam pensar a realidade dos museus, uma vez que os 

modelos, enquanto representações simbólicas e esquemáticas interpretativas do mundo real, 

permitem compreender a amplitude e a complexidade da relação entre comunicação e uma 

determinada realidade parcelar. 
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Assim sendo e tendo em vista os objectivos do estudo, utilizaremos quatro modelos 

propostos por João Vaz Freixo, a saber: de base linear; de base cibernética e circular; de 

comunicação de massas; culturais. 

 

 

4.2. MODELOS DE BASE LINEAR 

 

Conforme Vaz Freixo (2006), Harold Lasswell, Shannon e Weaver abordaram modelos 

ou esquemas de comunicação linear, uma vez que separam as funções do emissor e do receptor 

e demonstram a comunicação, enquanto mensagem, transmitida entre esses dois pontos num 

único sentido. 

O modelo de Harold Lasswell, cientista político e professor da Universidade de Yale, 

concebido em 1948 com o intuito de descrever o acto de comunicar, era provido de um quadro 

conceptual até então pouco usual: a sociologia funcionalista dos media que observava os media 

como instrumentos da democracia moderna e, consequentemente, como mecanismos decisivos 

de regulação e de violência simbólica da sociedade. Este modelo, aparentemente desprovido de 

ambiguidade, mostra como se pode descrever um acto de comunicação, distinguindo os 

sectores potenciais da investigação em comunicação, partindo de uma fórmula: 

 

Quem diz, o quê, por que canal, a quem, e com que efeito? 

 

Qualquer uma destas variáveis define e organiza um sector específico da pesquisa. Deste 

modo, seguindo a fórmula de Lasswell, (Quem diz?) evidencia o estudo dos emissores que teve 

correspondência, no domínio da comunicação, no estudo sobre o controlo. Quem, por 

conseguinte, (diz o quê?) produz a análise de conteúdo das mensagens, enquanto o estudo da 

terceira variável (por que canal?) dá lugar à análise dos meios, por outras palavras, dos media. 

Por último, (a quem e com que efeito?) vai incidir no receptor e no efeito produzido, dando 

lugar a análises da audiência e dos efeitos que definem, segundo Vaz Freixo, os restantes 

sectores de investigação sobre os processos comunicativos de massas (Freixo, 2006: 340). O 

mesmo autor assinala que o paradigma de Lasswell permaneceu por muito tempo como 

verdadeira teoria da comunicação em ligação estreita com o outro modelo comunicativo 

dominante na pesquisa, isto é, a teoria da informação (2006: 340). 

O processo de comunicação, segundo Armand e Mattelart conforme Laswell (1948), 

cumpre na sociedade três funções principais: a) a vigilância do meio, revelando tudo o que 
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poderia ameaçar ou afectar o sistema de valores de uma comunidade ou das partes que a 

compõem; b) o estabelecimento de relações entre as componentes da sociedade para produzir 

uma resposta ao meio; c) a transmissão da herança social (Armand e Mattelart, 2002: 34). 

Relativamente aos processos de comunicação de massa, os papéis de comunicador e 

destinatário surgem isolados, independentes das relações sociais, situacionais e culturais em 

que os processos comunicativos se realizam mas que o modelo em si não contempla: os efeitos 

dizem respeito a destinatários atomizados, isolados (Freixo, 2006: 341). 

Este modelo, decomposto em cinco partes, deu lugar a diversos modelos lineares, com as 

suas diferentes “nuances”.  

 

 

MODELO LINEAR DE COMUN ICAÇÃO DE SHANNON E WEAVER, 1949 

 

O modelo de Claude Shannon e Warren Weaver, surgido quase ao mesmo tempo que o 

de Lasswell, foi concebido particularmente para representar os aspectos técnicos das 

telecomunicações. À semelhança do de Lasswell, foi seguido por vários estudiosos. 

Atendamos, então, ao modelo matemático que descreve comunicação como um processo 

linear, unidireccional: 

 

 

MODELO LINEAR DE COMUNICAÇÃO DE SHANNON E WEAVER, 1949 

 

 
Figura 1 

 

 

 

Neste modelo linear os pólos descrevem uma origem e um fim, assente numa cadeia 

dividida em seis partes. Socorrendo-nos, uma vez mais de J.Vaz, analisemos, resumidamente, 

os constituintes da cadeia referida. 
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A fonte de informação é o ponto de partida, onde a mensagem ou uma sequência de 

mensagens são produzidas, projectadas a serem comunicadas ao seu destino. Estas podem ser 

palavras faladas ou escritas, imagens, música, etc. 

O transmissor transforma a mensagem, exercendo uma função técnica, um sinal capaz 

de ser transmitido pelo canal. 

O canal é o meio pelo qual os sinais são transmitidos à distância. Como acontece no 

caso do telefone, através de fios, ou no caso da televisão, através de cabos coaxiais, ou uma 

rede de ondas, ou microondas e, numa situação de interlocução entre duas ou mais pessoas, o 

canal é o ar. 

A fonte de ruídos, como o próprio nome sugere, é responsável pelas interferências que 

perturbam a transmissão perfeita da mensagem 

O receptor, tal como o transmissor, recebe o sinal (mensagem), só que no sentido 

contrário, descodificando-o e repondo-o numa forma compreensível para o destinatário. 

O destino alude ao ponto de partida. O destinatário pode ser uma pessoa – no caso da 

comunicação de massas, por exemplo – uma coisa, ou uma máquina – no caso dos diversos 

sistemas de telecomandos que permitem transmitir instruções à distância, a uma máquina 

qualquer (Freixo, 2006: 343- 344). 

Como já foi dito, as teorias destes dois investigadores foram muito criticadas, pelo facto 

de não terem levado em consideração a interacção com o receptor, (num sentido restrito), o 

papel das redes de comunicação e, ainda, por terem negligenciado a componente semântica 

das mensagens. (Freixo, 2006: 344). No entanto, importa dizer também que o principal 

contributo destas teorias em relação à anterior foi terem introduzido o elemento “ruído”, 

entendido como um dado perturbador da transmissão de informações. 

 

 

4.3. MODELOS DE BASE CIBERNÉTICA 

 

Os modelos que passamos a apresentar (segundo o autor que, nesta oportunidade, 

tomamos como referência) reúnem as condições para serem considerados cibernéticos, ou seja, 

modelos que integram a retroacção ou o feedback enquanto regulador da circularidade da 

informação.  

A palavra cibernética, surgida para identificar um novo campo cientifico, baseia-se, na 

exploração sistemática da analogia entre as propriedades de um organismo natural, e as 

propriedades de um conjunto de elementos simples, inteligíveis, construídos em laboratório, 
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ou no papel. A sua pesquisa pertence pois, “àquilo a que se chama actualmente uma filosofia 

estruturalista”, a qual supõe que qualquer aspecto do mundo pode sempre ser decomposto, de 

forma artificial, numa série de elementos de átomos de percepção, dos quais é possível lavrar 

um reportório (Freixo, 2006: 353). 

Os modelos de comunicação interpessoal traduzem a comunicação numa situação de 

interacção face-a-face, ou seja, de comunicação oral e directa. Observemos agora alguns 

modelos que mostram essa interacção: 

 

 

MODELO DA COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL 

 

 
Figura 2 

 

 

 

MODELO DE SCHRAMM 

 

O modelo interpessoal de Wilbur Schramm (fig.3), um importante teórico da Mass 

Communication Reasearch, considerado um dos percursores da pesquisa de comunicação de 

massas, introduz algumas alterações aos modelos lineares, ao insistir na necessidade de os 

intercomunicadores funcionarem no mesmo diapasão e na interinfluência que cada um opera 

sobre o outro, através do fenómeno de retroacção. Este modelo tanto serve para descrever o 

fenómeno da comunicação interpessoal como o da comunicação de massas, dispondo-se a ser 

um meio à disposição do homem para poder construir signos que constituem o sinal 

transmissível que substitui e ocupa o lugar de uma experiência (Freixo, 2006: 349), alargando, 

deste modo, a noção de codificação e descodificação pensada por Shannon e Weaver. 
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MODELO DE SCHRAMM 

 

 
Figura 3 

 

 

 

Schramm apresenta o emissor e o receptor como constituintes capazes de “codificar” e 

de “descodificar”, tendo ambos a faculdade “de interpretar” as mensagens, quer com a 

intenção de as emitirem, quer depois de as terem recebido, trata-se em qualquer caso da 

mesma operação (Freixo, 2006: 349). 

Schramm chega graficamente, segundo o autor supracitado, à noção de tranceiver, por 

outras palavras, à noção ambígua de “indivíduo” enquanto emissor-receptor.  

A noção de tranceiver valeu-lhe críticas, como as de Denis McQuail e Sven Windahl, 

por entenderem existir nessa concepção um sentimento de igualdade na comunicação. Vaz 

Freixo, a propósito desta discussão, chama a atenção para o facto de a comunicação constituir 

um processo que torna comum para dois ou muitos o que era monopólio de um ou poucos e 

nesta perspectiva importa concebê-la com um sentimento de igualdade e de partilha (…) 

assim, a vontade de compreensão mútua é, como partilhamos, o horizonte do conceito de 

comunicação (Freixo, 2006: 352). 

Este modelo, inovador pela ruptura do tradicional modelo linear, é especialmente útil 

para descrever a comunicação interpessoal. Contudo, em situações de pouco feedback, ou 

mesmo nenhum, o uso deste modelo será menos adequado. Schramm, por isso, numa versão 

posterior (1954), alterou o modelo referido, de forma a adaptá-lo a esse tipo de comunicação 

(figura 4). 
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MODELO DE COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL COM A NOÇÃO DE FEEDBACK 

 

 
Figura 4 

 

 

 

O modelo circular, de Jean Cloutier (figura 5), divulgado no seu livro A Era de Emerec 

ou a Comunicação áudio-scripto-visual na hora dos self-media (1975) é, segundo Vaz Freixo, 

um dos mais representativos das correntes cibernéticas da comunicação. 

O modelo cibernético de Cloutier, segundo o próprio, é concêntrico, visto que o seu 

ponto de partida é sempre o ponto de chegada, em que o feedback aparece como um elemento 

inerente ao ciclo da informação. (Freixo, 2006: 353). 

Atendamos ao esquema da Era de Emerec. 
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MODELO CIBERNÉTICO DE COMUNICAÇÃO 

 

 
Figura 5 

 

 

 

Com base na descrição de Vaz Freixo, observemos, então, o esquema de Jean Cloutier: 

A palavra EMEREC significa homem comunicante, isto é, o homem que recebe e emite 

informação, personificando o seu carácter. 

As noções de LINGUAGEM e de MENSAGEM são inseparáveis, uma vez que é a 

linguagem que permite “materializar” a mensagem; por isso, graficamente, a linguagem é 

representada pelo contorno do losango e a mensagem é representada pela superfície delimitada 

por este. Na segunda parte da Era de Emerec, como elucida Vaz Freixo, o estudo das 

linguagens facultará a escolha deste símbolo que representa, num primeiro ângulo, a noção de 

codificação e, num segundo, que lhe é oposto, a de descodificação. A distinção entre a 

mensagem emitida e a percebida torna-se, então, possível. A mensagem fica completa quando 

é percebida por um outro Emerec ou por um medium que a transmite, amplifica ou conserva. 

O MEDIUM, ou o meio, existe à imagem e semelhança de Emerec. É um intermediário 

que permite transportar as mensagens de um lugar para o outro, no espaço e no tempo. A 

terceira parte da Era de Emerec contempla o estudo do médium, cuja forma gráfica representa 

ao mesmo tempo a sua capacidade de receber mensagens – é a entrada ou o input – e a de 

transmitir, amplificar ou conservar as mensagens, antes de as tornar disponíveis para a saída 

– para o output (Freixo, 2006: 354-355). 
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4.4. MODELOS DA COMUNICAÇÃO DE MASSAS 

 

Atendendo ao facto de os modelos actuais de comunicação de massas terem sido 

inspirados nos princípios de retroacção, enquanto elemento regulador da sua boa aceitação 

junto dos seus públicos (Freixo, 2006: 355), tais modelos podem ser compreendidos como 

modelos de base cibernética. 

 

 

O MODELO DE SCHRAMM 

 

O modelo da comunicação interpessoal de Schramm, já observado, significou uma 

ruptura com a tradicional imagem linear da comunicação por incluir a noção de feedback. O 

modelo de comunicação de massas de Schramm surge de uma adaptação do modelo anterior. 

Neste novo modelo (figura 6), o emissor (ou a fonte de comunicação) é colectivo e tem em 

conta o feedback incitado, ou a retroacção, produzida, como exemplifica Freixo, no caso de um 

jornal, pelas cartas dos leitores, ou pelo aumento ou diminuição da tiragem. 

A mensagem neste modelo é múltipla, embora idêntica. É dirigida para uma multidão de 

receptores em que, cada um por si, irá produzir uma reacção diferente. Este processo é 

complexo, atendendo ao facto de que cada receptor faz parte de um grupo e que as mensagens 

enviadas pelos media vão continuar a ser difundidas através desses grupos. Outro aspecto a ter 

em consideração diz respeito à própria natureza diversificada dos media que vão exigir do 

receptor diferentes tipos de adaptação.  
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MODELO DE COMUNICAÇÃO DE MASSAS DE SCHRAMM 

 

 
Figura 6 

 

 

 

4.5. MODELOS CULTURAIS 

 

Enquadrando-se no estudo da comunicação de massas aparece uma outra perspectiva, 

não a dos próprio meios (desenvolvida essencialmente por investigadores americanos com a 

communication reasearch) mas sim uma de dimensão sociocultural. Destacam-se nesta 

corrente, entre outros investigadores, Edgar Morin, Pierre Schaeffer e Abraham Moles. 

 

 

O MODELO DE EDGAR MORIN 

 

O modelo cultural de Edgar Morin (figura 7), fundador da corrente de investigação que 

veio a ser conhecida como “teoria culturológica” caracteriza-se, sinteticamente, pelo estudo da 

cultura de massas que distingue os seus elementos antropológicos e a relação entre consumidor 

e objecto de consumo. No livro l'Esprit du temps (1962), Morin constata que a cultura de 

massas é o produto de uma dialéctica produção-consumo, no seio de uma dialéctica global, 

que é a da sociedade no seu conjunto (…); em cada caso estabelece-se uma relação especifica 

entre a lógica industrial- burocrática-monopolista-centralizadora-estandardizadora e a 

contra-lógica individualista-inventiva-correncial-autonomista-inovadora (Freixo, 2006: 379). 
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Centrando a análise, por um lado na cultura de massas que denomina de indústria 

cultural, por outro no fenómeno de consumo cultural, Edgar Morin desenvolve a tese segundo 

a qual a cultura de massas é o produto de um processo dialéctico entre criação, produção e 

consumo (Freixo, 2006: 379-380). 

 

 

MODELO CULTUROLÓGICO DA COMUNICAÇÃO DE EDGAR MORIN 

 

 
Figura 7 

 

 

 

O MODELO DE ABRAHAM MOLES 

 

O modelo cultural de Abraham Moles compreende uma interacção permanente entre 

cultura e meio por intermédio dos criadores que provocam uma evolução, a que Moles 

designou como uma sociodinâmica da cultura, título do seu livro Sociodynamique de la culture 

(1967) (cf. Freixo, 2006: 381). 
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MODELO CIBERNÉTICO DE ABRAHAM MOLES 

 

 

Figura 8 

 

 

 

O modelo cibernético de Moles descreve o estudo da cultura de massas e dos media de 

massas, como funcionam e de que forma a informação circula no processo de comunicação.  

De forma a obtermos uma leitura conseguida, uma vez mais invocaremos J.Vaz na 

leitura do modelo (figura 8), que, por sua vez, recorreu a Jean Cloutier. 

Em primeiro lugar, dever-se-á ter presente que os quatro elementos basilares deste ciclo 

são representados por rectângulos. 

O macro-meio representa a sociedade de massas, a sociedade no sentido geral, da qual 

todos fazemos parte. Mesmo o criador faz parte dessa mesma sociedade, sendo que a sua 

criatividade é a sua capacidade de produzir ideias novas e neste sentido emite mais 

mensagens do que aquelas que recebe (…) a sua acção exerce-se sempre, primeiramente, num 

micro-meio que é um dos subconjuntos da sociedade, formado, por exemplo, pelos 

especialistas de uma disciplina qualquer, por aqueles que têm os mesmos gostos e os mesmos 

conhecimentos. Os mass-media potenciam, em certa medida, a passagem dos que circulam no 

micro-media para o do grande público. Porém não cabe só ao criador decidir, existem também 

os mediadores que escolhem, filtram, orientam e tomam uma decisão em função de valores, 

pressões ou interesses. 
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O ciclo funciona da seguinte maneira: a cultura de massas viva e adquirida (…) envolve 

o criador de ideias de toda a espécie, a partir das quais ele cria obras ou produtos novos. 

Esses produtos ou criações podem ter logo uma “acção sobre o mundo”, podem ter logo 

aplicações técnicas precisas, antes mesmo de serem postas em circulação no ciclo, através do 

micro-meio. A ideia nova ou a criação é analisada, julgada, avaliada, antes de ser filtrada no 

quadro sócio-cultural, uma espécie de filtro em que as malhas são compostas por todo o saber 

da humanidade e que se modifica por estratificação pelo contributo de acontecimentos 

exteriores e cumulativos (historicidade). 

Uma vez que essas ideias novas e essas criações foram aceites e “produzidas” pelos 

mass media, tornam-se produtos culturais bastante semelhantes aos outros produtos de 

consumo obedecendo a certas leis do mercado e finalmente, são lançadas no micro-meio, isto 

é, na sociedade, a qual vão necessariamente modificar. E o ciclo recomeça. A única coisa que 

pode variar é a velocidade da circulação das ideias (…) (2006: 382). 

 

Na sequência desta exposição foi possível constatar graficamente e de forma 

simplificada alguns entendimentos tidos por diferentes investigadores sobre os principais 

elementos de qualquer estrutura ou processo de comunicação, bem como as relações entre 

esses elementos. Sucintamente, poder-se-á dizer que a comunicação, assim como a sua 

reflexão, independentemente do modelo que se empregue, dos contextos de comunicação em 

que se processe (comunicação interpessoal, comunicação grupal, comunicação organizacional 

e comunicação de massas) ou da técnica de comunicação que se utilize, por mais potente e 

sofisticada que seja, depende sempre da existência dos interlocutores (emissor(es)-

receptor(es)). E, nesse sentido a comunicação terá sempre como ponto de partida a concepção 

de interacção, reforçando a sua dimensão pessoal e interpessoal de acção humana, dentro de 

um determinado sistema (aberto ou fechado consoante o grau de intercâmbio com o seu meio 

externo ou ambiente): concepção que permite compreender as instâncias da comunicação 

mediada e da comunicação mediatizada; pressuposto que se enquadra com a concepção do 

espaço museu como um espaço de comunicação. 

 

 

5. OS MODELOS DE COMUNICAÇÃO E OS MUSEUS: DUAS VISÕES 

 

Partindo da análise dos modelos de comunicação abordados, empreenderemos, a seguir, 

a reflexão destes em relação à realidade museal. 
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MUSEU UNILATERAL E CIRCULAR 

 

Como se pôde constatar, os modelos de base linear tendem a isolar e homogeneizar os 

papéis do comunicador e do receptor. Esta concepção aplicada ao museu, enquanto medium ou 

canal, atribui uma função esquemática do tipo unilateral, de normalização e de banalização do 

sujeito. E, nesse sentido, põe de lado o(s) público(s) que pretende servir, conferindo ao 

emissor, responsável pelo discurso expositivo, um carácter de conhecimento universal. Esta 

perspectiva ao idealizar a noção de uniformização vai, consequentemente, atribuir ao museu 

uma postura populista, desqualificadora da ideia de diversidade do pensamento, no qual a 

importância do sujeito/subjectivo, sobretudo do receptor, é anulada. Esta concepção, como 

teremos oportunidade de apurar mais à frente, liga-se mormente ao museu tradicional com 

ambições moralizadoras e disciplinadoras. 

Contrariamente a esta visão os modelos de base cibernética têm em alta conta o papel do 

emissor e do receptor, desde logo através da noção de feeedback e de interinfluência; tanto um 

como outro são capazes de “codificar” e de “descodificar” um determinado sinal. Com efeito, 

o indivíduo é, seja ele emissor ou receptor, sempre emissor –receptor simultaneamente. O 

museu, mediante esta perspectiva comunicacional, atribui ao visitante um papel activo, 

receptor-emissor, e, nesse sentido, o discurso expositivo apresentado/proposto far-se-á de 

forma mais plural, portanto mais democrático. Esta concepção, mais atenta e aberta ao 

indivíduo, atribui, efectivamente, ao museu a função comunicativa. Em que o museu é 

percebido como um espaço de partilha ou de discussão e o discurso/exposição nada mais é do 

que um meio de materialização de pontos de vista, de uma ou várias mensagens.  

Desde sempre o museu existe, enquanto medium, para transportar mensagens no espaço 

e no tempo, de um lugar para o outro e assim sucessivamente. A grande diferença entre uma 

concepção de índole tradicional e outra de índole moderna (especialmente a partir dos finais 

dos anos oitenta do século XX) reside, sobretudo, na compreensão e na aplicação do conceito 

de comunicação, do conceito de conhecimento e do próprio entendimento da função do museu. 

Contudo, independentemente dos tipos de museu, como tivemos a oportunidade de 

analisar nos modelos cibernéticos de massa, uma mensagem pode conter múltiplas leituras, 

logo múltiplas reacções, consoante o segmento de públicos do qual fazem parte os visitantes e, 

ainda, como distingue Abraham Moles, da cultura individual de cada um destes, no domínio do 

conhecimento e no da cultura colectiva, traduzida numa rede de conhecimentos, na qual o 

museu, enquanto medium e lugar de encontro, tem o poder de gerar uma memória colectiva 

num determinado momento da história. 
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Alertados para esta multiplicidade de olhares, o museu, enquanto espaço público, deve 

oferecer pontos de vista mediante os quais se possam estabelecer novas relações e 

interpretações. Este, ao ignorar a diversidade, deixa de servir os seus públicos, para passar a 

servir um público. Como diz Manuel J. Borja – Villel, a noção de público, tanto como a de 

museu, é, antes de mais, uma categoria ideológica, construída historicamente. Quando o 

público é entendido como uma massa indiferenciada perpetua-se a concepção idealista da 

história e não uma visão crítica da mesma (cf., 1995: 213). 

 

 

6.COMUNICAÇÃO ENQUANTO PROCESSO DE INTERACÇÃO SIMBÓLICA 

 

A interacção é um conceito fundamental e primordial à noção de comunicação. 

Contrariamente às teorias clássicas da comunicação, a relação entre dois elementos, enquanto 

dois sujeitos isolados, que decidem pôr-se em contacto não é uma simples acção casual de um 

elemento «A» sobre «B», ela comporta uma dupla acção de «A» sobre «B» e de «B» sobre 

«A». 

A interacção pode comportar formas mais ou menos complexas, dependendo, desde 

logo, do tipo de relações entre os elementos comunicantes. Em ciência da comunicação 

distinguem-se quatro níveis de interacção: a interacção puramente visual, a linguagem e a 

comunicação de ideias, a imitação e a sugestão (cf. Freixo, 2006: 83). 

A ideia de linearidade do movimento da mensagem («A»sobre «B»), na perspectiva de 

Lucien Sfez, define-se por um modelo “maquínico” por excelência, cujo modelo é estocástico, 

atomista, mecanicista. Estocástico porque a comunicação se realiza por acções pontuais (…) 

visando determinada finalidade. Atomista, pois a comunicação põe em presença dois sujeitos, 

átomos separados e insecáveis. Mecanicista, devido, justamente, à linearidade do esquema de 

transmissão que é uma máquina. Sfez constata ainda que este modelo, assente sobre uma 

tripartição, é coincidente com a teoria clássica de representação, que distingue o mundo 

objectivo a representar e o mundo efectivamente representado, ligados por um mediador. Em 

ambos os casos são concedidos poderes consideráveis à cadeia intermediária, mediadora, 

representante legal, mediática (Sfez, 1991: 25-28). 

Numa perspectiva de análise sequencial e estrutural da acção comunicativa, todos os 

elementos que operam a comunicação são isolados e posteriormente analisados. Numa análise 

deste tipo – feita a partir da exteriorização e atomização dos elementos – os elementos não se 

atravessam. A mensagem é observada como algo à parte do emissor e do receptor; sendo estes 



Adriana de Freitas Pardal 

  - 54 - 

distintos um do outro. Encontramos este modelo, como atesta Sfez, numa série de teorias, entre 

as quais a da semiologia estrutural e a da teoria da significação (cf. 1991: 28). 

A semiologia estrutural conjectura que os dois sujeitos falam a mesma língua e que 

querem comunicar alguma coisa um ao outro. Segundo Sfez, o estruturalismo não incide de 

forma obstinada no sujeito, tanto quanto se quer fazer crer. O sujeito conserva os seus atributos 

clássicos, pensado como um átomo dotado de uma consciência, que é tido em consideração na 

análise da linguagem (cf. 1991: 30). 

A teoria da significação, grosso modo, liga-se essencialmente ao conteúdo significante 

da mensagem. 

Sucintamente, Sfez “desenha” a forma deste modelo do seguinte modo: teleonómico (em 

que a comunicação está orientada para um fim), antropocêntrico, isto é, antropomórfico (em 

que a comunicação se comporta como se tivesse consciência de o ser). Enquanto produção 

voluntária, a mensagem passa a ser um objecto autónomo, exterior àqueles que a produzem ou 

consomem, ocupando um espaço; como tal, admite partes e pode ser quantificada sob a 

condição de ser sujeitada a um estudo específico, adstrito à teoria da informação, centrada 

particularmente na mensagem ao seu nível técnico, ou seja, sem conteúdo semântico (cf.1991: 

30-31). Esta concepção pode ser enquadrada num tipo de sistema o sistema fechado. Fechado 

porque nele não existe intercambio com o seu meio externo ou ambiente. Contrariamente à 

noção de sistema aberto, que tal como a própria noção de sistema pressupõe, um sistema pode 

ser definido como um conjunto de objectos ou entidades que se inter-relacionam mutuamente 

para formar um todo único (Freixo, 2006: 86), admitindo as relações intrínsecas a cada 

elemento, prefigurando na relação um efeito mútuo (interdependência) e coabitação; no 

modelo da comunicação representativa sujeito e mundo permanecem separados e bem reais. A 

realidade é objectiva, universal e exterior ao sujeito que a representa; a forma de garantir as 

partes, realidade do sujeito e realidade da natureza, dá-se através da representação, mediação 

que assegura a coincidência.  

A par da concepção do modelo representativo da comunicação, Sfez expõe outra 

concepção da comunicação: a comunicação expressiva, na qual se toma a representação pela 

expressão. Aqui as ideias exprimem a sua natureza imanente e não a representam, isto é, as 

ideias exprimem a sua totalidade, Ser – Natureza, num sentido tornado comum pela ideia de 

pertença a Deus (ou à natureza) e não como partes isoladas. A realidade exterior ao sujeito 

desapareceu, para dar lugar a um indivíduo capaz de favorecer os seus bons encontros com o 

mundo. Esta relação assenta numa visão auto-referencial da realidade (cf. Sfez, 1991: 66). 
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Na comunicação expressiva o sujeito é um ser complexo inscrito num ambiente 

complexo. Ambos, sujeito e meio ambiente, fazem parte da totalidade de uma mesma 

realidade. Ideia paradoxal de que a parte está num todo que é parte da parte, onde sujeito/ 

mundo não perderam plenamente a sua identidade apesar de praticarem intercâmbios 

contínuos. 

A realidade do mundo deixa de ser entendida como objectiva para passar a ser entendida 

como parte de nós mesmos. Ela existe em nós e nós existimos nela. Parafraseando Sfez (1991: 

100), o sujeito global é o mundo natural. Contudo o sujeito não perdeu a sua identidade, deve 

saber situar-se no mundo para poder suscitar “bons encontros” com ele. 

A comunicação representativa prevaleceu por muito tempo de modo dominante, quando, 

segundo Sfez, os seus excessos a vinham enfraquecendo, pela comunicação expressiva. Este 

investigador aponta ainda para a falta de equilíbrio e complementaridade entre os dois 

modelos, originando uma certa confusão, em que o representativo e o expressivo tendem a 

identificar-se um com o outro. Emerge assim um outro modelo, significado de comunicação: 

comunicação confusionante (como no texto de referência). Que, como o próprio nome indica, 

se caracteriza pela ideia de desregramento. Tal modelo exclui as concepções e as noções 

anteriores. Aqui o representado tomado pelo expresso e o expresso pelo representado geram 

confusão. A comunicação, segundo este modelo, tende a ser “autista”, uma vez que se faz de si 

para si mesmo, sendo um si diluído num todo, suprimindo-se a realidade do sujeito e a 

realidade do mundo. Este tipo de comunicação tende a englobar todo o universo e pretende ser 

a única comunicação possível, mostrando-se totalitária. Por isso, o mesmo Sfez aconselha-nos 

a opormo-nos a este tipo de comunicação apelando a uma política do bom senso e da 

interpretação. Lucien Sfez apelida este sentido comunicativo, confusinante, de tautismo e 

define-o como sendo a concentração de dois termos, autismo e tautologia (…). Sendo o 

tautismo um autismo tautológico, em termos exemplificativos, poder-se-ia dizer que esta 

situação ocorre quando o sujeito, autista, se confunde com a própria realidade, são um e o 

mesmo conceito (cf.1991: 101-145). Tal concepção evoca ainda uma ideia de totalidade. A 

ideia de uma realidade auto-fabricada está presente, implicando, deste modo, a comunicação 

orgânica neste processo, que Sfez descreve como autopoiése individual e de um grupo mas 

sem o estímulo de uma realidade exterior que a desencadearia (…) num processo tautológico 

(Sfez, 1991: 107). A propósito deste assunto, Jean Baudrillard (1991), desenvolve a ideia de 

sociedade exterior à história, ou sociedade do simulacro, em que a realidade reflecte a ficção e 

em que a ficção é a própria realidade. A comunicação desenvolve-se, nesta perspectiva, dentro 

de um sistema fechado, no qual, como refere Lucien Sfez, o objecto e o receptor, envolvidos 
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por um determinado contexto, acabam por se dissolver. Sendo, então, o receptor contexto que 

recebe e cria o sentido das mensagens. 

Em última instância, como refere o autor, é a interacção das diferentes mensagens 

recebidas e o seu entrelaçamento complexo que define o uso possível da mensagem (Sfez, 

1991: 108). A realidade da comunicação e a constante interpenetração/interacção das 

influências possíveis que uma mensagem pode ter medem-se ambas por relação ao estado 

global da comunicação num dado momento, sempre transitório (fluxo perpétuo) (Sfez, 1991: 

107). 

O pressuposto de “interacção simbólica” constitui um processo de emissão e recepção de 

mensagens codificadas que é, como já foi dito, condição à própria noção de comunicação. As 

mensagens (signos) são nada mais do que um efeito formado através do pensamento humano, a 

partir de um determinado estímulo que actua como um signo com significados para as pessoas. 

Nesse sentido, todo o processo de comunicação vai, então, implicar a existência de um objecto 

ou sinal, a partir do qual um emissor emitirá/interpretará uma mensagem a um destinatário, o 

receptor.  

A semiótica, definida comummente como a ciência geral dos signos, ocupa-se de 

qualquer coisa passível de significação através da linguagem, enquanto codificadora dos 

pensamentos em sons, como forma de comunicação através da qual se transmite uma 

mensagem. Esta, ao servir-se da linguagem para falar dos signos, fá-lo de forma distinta, 

consoante a sua própria finalidade, aparecendo, assim, sob a forma de sintaxe ou de semântica 

ou de pragmática. A primeira, relativa ao estudo da estrutura lógica da linguagem, a segunda, 

ao estudo do conteúdo significativo e a última, ao estudo da relação dos signos com os seus 

interpretes (cf. Hernández Hernández, 2003: 21). 

A semiótica pode ser aplicada a diferentes áreas desde a sociologia, à linguagem, à 

cultura, à estética e à comunicação, sempre que se acerque a estes campos o campo da 

comunicação e da significação (cf. Hernández Hernández, 2003:19). 

 

 

7. O MUSEU ENQUANTO ESPAÇO DE COMUNICAÇÃO: CONTEÚDOS 

SEMÂNTICOS DA ARQUITECTURA E DOS DISCURSOS 

 

Ao longo da história dos museus, uma das linguagens mais utilizadas em todo o processo 

da comunicação foi a visual. Desde logo, possibilitada através da apresentação dos objectos 

aos visitantes que, por sua vez, puderam iniciar uma relação interpretativa, perceptiva e 
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contemplativa, de acordo com as suas condições de acesso. Actualmente, através de uma 

museografia mais rica pela incorporação de novas técnicas de comunicação, tem-se procurado 

criar condições para que haja uma maior participação do(s) público(s); chegando este, em 

algumas situações, a desempenhar o papel central e activo dentro de uma exposição.  

O museu, enquanto espaço de comunicação, dispõe de uma série de elementos próprios 

da semiótica que contribuem para o processo da comunicação. Nesse sentido, procuraremos 

observar o papel da arquitectura e da exposição ao longo do tempo. 

 

O museu enquanto edifício arquitectónico, como acontece com qualquer obra de arte, 

permite-nos estabelecer uma relação. Desde logo, pela sua inscrição num contexto urbano do 

qual fazemos parte e, depois, pela sua dimensão semântica carregada de significados. 

O edifício museu como uma forma de linguagem, própria da teoria da comunicação e 

informação, pode conter uma série de leituras/interpretações feitas a partir dos elementos ou 

signos que fazem parte da sua linguagem arquitectónica. O que, desde logo, vai depender de 

um conhecimento técnico e museográfico especializado; de outra maneira, essa 

relação/acessibilidade dar-se-á de forma instintiva/espontânea, podendo suscitar um 

significado de cariz mais contemplativo/estético. Independentemente do tipo de leitura(s) que 

se faça(m), associada(s) à biografia de cada um - do domínio do individual -, a noção de 

sociedade, de colectivo, contaminará qualquer uma dessas relações. 

Os museus, além da sua “fisicalidade”, comportam também uma série de conceitos e 

direcções discursivas próprias do seu tempo. Deste modo, podemos dizer que também possuem 

um valor semântico diferente. 

 

 

7.1. O MUSEU HISTÓRICO OU TRADICIONAL 

 

O museu histórico ou tradicional identifica-se, fundamentalmente, por utilizar edifícios 

antigos já existentes, como palácios, conventos, castelos, etc, e por utilizar construções novas 

de estilo neoclássico (com referências na antiguidade clássica e no racionalismo). Este estilo 

arquitectónico (neoclássico), surgido do iluminismo francês, deu à arquitectura um modelo 

conceptual para as fundações do racionalismo estrutural, em que a própria estrutura 

arquitectónica podia criar o espaço e aludir ao significado, relegando a decoração para segundo 

plano. Assim, tal estilo tornou-se na escolha evidente para o crescente número de museus de 
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antiguidades clássicas. Embora, esta ideia de museu tradicional esteja sobretudo associada a 

um “comportamento museológico mais do que ao espaço físico onde se inscreve. 

A arquitectura do museu, entendida como “lugar sagrado”, deve contribuir para a 

valorização das colecções e, ao mesmo tempo, deve favorecer, através do desenho da planta, 

um “itinerário perceptivo”, segundo um critério cronológico. Segundo Hernández (2003: 84), 

os primeiros projectos de museus, como o Museu de Alte em Berlim, basearam-se nas ideias 

estéticas de Hegel, de acordo com as quais el visitante es invitado a seguir un itinerario 

comezando por el mundo griego hasta el arte romântico. De modo, a apresentar a história da 

arte como una progresión que culmina na realizacion del espírito absoluto (Hernández 

Hernández, 2003: 84). Esta “sublimidade” atribuída à arte procede de uma tradição estética, 

oriunda de autores românticos e de Hegel nas Lições sobre Estética. 

Relativamente às “ocupações” ocorridas, estas deveram-se, sobretudo, a questões 

históricas, desde logo à implantação da República e às diferentes políticas urbanísticas que, 

segundo Francisca Hernández, apoiada por Zunzunegui, se fundamentam numa arquitectura da 

variedade, cabendo às instituições a escolha de um lugar e de uma construção estratégicos, 

dentro de um conjunto urbano capaz de chegar directamente ao visitante, manifestando de 

forma quase imediata a sua função. Função que se traduz numa dimensão didáctica e 

pedagógica, expressa numa série de valores nacionais, fruto do esforço histórico realizado por 

diferentes movimentos de massas e de valores estéticos (cf. Hernández Hernández, 2003: 25). 

Como concordam diversos autores, a concepção do museu histórico serve-se da leitura 

do espaço como um medium de apresentar os seus propósitos. O visitante, “condicionado” pela 

própria arquitectura, “obedece” a um caminho pré-definido que contém uma determinada 

narrativa ou perspectiva da história da arte, vulgarmente apresentada numa lógica linear, isto é, 

cronológica. Esta concepção de “museu-templo” preponderou praticamente até aos dias de 

hoje nos museus de arte tradicional. 

Dentro deste tipo de espaço expositivo a comunicação não admite uma 

pluridireccionalidade, sendo o visitante encarado como um elemento externo, passivo ao 

museu. Esta concepção, fechada ao exterior, centra-se, sobretudo, no seu acervo, apartando-se 

das pessoas.  

Todavia, este ensimesmamento em torno de uma colecção e de seus espaços, precedente, 

segundo Josep Maria Montaner, da casa-museu que John Soane desenvolveu em Londres, de 

1815 até à sua morte em 1837, é a solução que adoptam certos autores diante da 

complexidade interior do espaço do museu e da necessária adaptação às características 

singulares de cada lugar (2003:76). Esta especificidade dos espaços interiores é uma reacção 
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contra a museologia positivista do século XIX, que amontoava os objectos sem caracterizá-los 

nem outorgar-lhes espaços específicos, mas também contra a indeterminação da planta livre 

do museu moderno, que se propõe como contentor neutro (Maria Montaner, 2003:76). Este 

tipo de museu que se volta para si mesmo, segundo o autor citado, é representado, sobretudo, 

pelos museus italianos do pós-guerra. Nos quais a preocupação com a função social e com o 

carácter didáctico dos museus predominava. Assim, ao mesmo tempo que se voltava para si, 

este tipo de museu, ainda que delicadamente, vai abrir-se para o seu exterior dando novo 

protagonismo ao visitante (Maria Montaner, 2003: 82). 

Segundo o mesmo autor, um dos exemplos mais emblemáticos de museus que se voltam 

para si mesmos foram aqueles pensados por Álvaro Siza Vieira, nomeadamente o Centro 

Galego de Arte Contemporânea, em Santiago de Compostela, Espanha (1988-1993), o Museu 

Serralves, na cidade do Porto, Portugal (1991- 1999) e o projecto para a Fundação Iberê 

Camargo, nos arredores de Porto Alegre, Brasil (1998). Cada um dos projectos funciona de 

forma equilibrada entre a autonomia da secção interior, que desdobra o edifício sobre si mesmo 

potencializando suas funções e actividades (Maria Montaner, 2003: 82), e a secção exterior, 

articulada à compreensão dos padrões da cidade, ao mesmo tempo que combina e articula cada 

uma das secções, nomeadamente através dos mecanismos para fazer entrar a luz natural. 

 

 

7.2. O MUSEU MODERNO 

 

O museu moderno, contrariamente ao museu tradicional, apresenta-se como um espaço 

mais aberto ao exterior. Desde logo na sua “aparência”, de “museu-templo” - conotado com o 

museu histórico –, que vai, desde logo, influenciar a forma como os visitantes se vão 

aproximar deste. Nesse sentido, o visitante, a partir do exterior do edifício, portador de códigos 

socialmente identificáveis, “acha”, ao mesmo tempo, o seu interior. 

Em torno das vanguardas artísticas europeias, nos Estados Unidos da América, e durante 

as duas décadas anteriores à II Guerra Mundial, como diz Nuno Grande, enraizara-se uma 

«política do gosto», com base na interacção entre críticos informados e coleccionadores 

criteriosos, motivando o aparecimento de Museus e Galerias privadas dedicados à Arte 

Moderna. Nesse sentido, surge então o Museum of Modern Art (MoMA), fundado em 1929 

com o apoio da família Rockfeller (cf. 2005: 166). 

A arquitectura moderna manteve a ideia de “caixa”, porém transformou totalmente a sua 

concepção. Com espaços interiores cada vez mais livres de “barreiras arquitecturais” no 
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interior do edifício e mais funcionais, da tradição racionalista, o visitante pode movimentar-se 

de forma mais autónoma, menos condicionada, sem a mediação de elementos museográficos, 

sendo-lhe possibilitado um encontro com as obras de forma mais espontânea e flexível, 

experimentando, assim, uma “relação mais desprendida”; ainda que o percurso seja sempre 

condicionado e, nesse sentido, a escolha do visitante nunca é ocasional nem fortuita. 

A arquitectura moderna, de tradição racionalista e abstracta, sobretudo de Le Corbusier e 

Mies van der Rohe, que definiram os modelos contemporâneos iniciais, demonstra, nos seus 

vários museus, a confiança na versatilidade máxima dos “contêiners” de planta livre. 

Nesta perspectiva, o museu abre-se, efectivamente, às pessoas, admitindo a ideia 

democrática da noção de liberdade de expressão, em que cada um tem o direito de exercer o 

seu entendimento, conferindo à arte um carácter democrático, pressupondo-se que o visitante 

se saiba situar diante das obras. Tais pressupostos “convenientes” à fabricação do espaço e dos 

percursos revelam-se, assim, muitas vezes falíveis. 

Em Portugal, durante o Estado Novo, é criada a Fundação Calouste Gulbenkian (1956), 

considerada paradigma do Museu Moderno que se encontrava em confronto com a cultura 

“oficial”, promovida então pelo governo de Oliveira Salazar. A Fundação abre de forma 

percursora algumas acções, de âmbito nacional e internacional, aos níveis da assistência social, 

do incremento à educação, do apoio à investigação científica, da divulgação artística (cf. 

Grande, 2005: 168-169). 

 

 

7.3. O MUSEU CONTEMPORÂNEO 

 

Com a mudança de paradigmas, nomeadamente no campo do conhecimento (sobretudo a 

partir dos finais dos anos setenta, altura em que Lyotard, um dos pioneiros do uso do termo 

pós-modernismo, falava da “condição pós-moderna” (1979) como aquela em que as meta-

narrativas modernas foram desacreditadas, em que a "ciência" não mais poderia ser 

considerada como a fonte definitiva da verdade (conf. 2003) o museu, acompanhando estas 

mudanças dentro desta nova mentalidade pós moderna, viu-se confrontado com a sua própria 

identidade e com a necessidade de se definir, precisando para isso de um novo discurso. 

A noção de que a arte se havia institucionalizado nos museus tornava clara a sua 

principal função (herdeira do positivismo) que era a de conservar o conhecimento. Uma tarefa 

que vinha sendo feita, sobretudo, pelos conservadores, que trabalham, justamente, no sentido 

de conservar e de analisar os objectos materiais para que estes possam ser aceites como signos 
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da memória histórica. Deste modo, é dado aos conservadores o poder decisor, unidireccional, 

de atribuição de significados/leituras dos acervos museológicos. Esta concepção está em 

concordância com o modelo de comunicação do tipo linear, uma vez que apresenta a 

comunicação, centrada sobre os objectos, como sendo a transmissão de mensagens entre os 

produtores de sentidos (conservadores) e o público (no singular, portanto, uniformizado) num 

único sentido. Uma tal concepção decorre dentro de um sistema fechado, visto que não admite 

um nível transdisciplinar na produção de significados nem admite qualquer tipo de interacção, 

ao nível das ideias, com o seu meio externo. 

Devido a essa situação, como diz Francisca Hernández, cada vez que um museu organiza 

uma exposição, fá-lo reconstruindo uma determinada classificação existente ou reclassificando 

o objecto dentro de uma nova série que há-de produzir novos códigos, com a intenção de 

adaptar o passado ao presente-futuro (cf. 2003: 28). Os museus vêem-se, assim, confrontados 

com a necessidade, permanente, de questionar os seus discursos. 

O museu pós-moderno, assim percebido, é uma estrutura dinâmica e consciente das suas 

“incertezas” que se abre à comunicação, onde o visitante é remetido para um lugar de 

discussão, passível de múltiplas leituras (curiosamente alusivo à sua génese epistemológica). 

Segundo a autora mencionada, o que este tipo de museus procura é “simplesmente” 

llegar a sensibililidads estética del público que contempla la obra, golpeándo en su propria 

intimidad con el objeto de crear dentro del visitante una cierta desestabilización de sus 

esquemas actuales mediante la formulación de perguntas que van más allá de lo que 

simplesmente se ve, para adentrarse en el mundo de lo sensible y ofrecerle la posibilidad de 

escoger diversas alternativas a la hora de realizar su recorrido por el museo (Hernández 

Hernández, 2003: 29). 

A concepção de lugares neutros, com um forte dispositivo tecnológico e a 

plurifuncionalidade dos museus contemporâneos seriam, como diz Josep Maria, a melhor 

resposta ao carácter sempre mutante e complexo do museu contemporâneo, à continua 

mudança de usos e estratégias, à afluência maciça de visitantes (2003:43). O museu 

transformou-se num lugar destinado à afluência maciça de um público activo aos estímulos, à 

interacção e também, como diz o autor citado, ao consumo em seu sentido mais amplo -

cafetarias, restaurantes, lojas, livrarias, bibliotecas, etc- (cf. Maria Montaner, 2003: 148), numa 

lógica do consumo e da cultura da imagem. A dimensão arquitectónica ocupa um lugar central 

no protagonismo de uma cidade, tendencialmente explorada nas estratégias de divulgação das 

instituições e pelo turismo de massas. Para alguns autores como Ulrich Look (2005: 105), esta 

dimensão tende a assumir contornos de carácter monumental/espectacular, face à 
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“guggenheimização” do mundo da arte na actualidade, em que o museu se esquece do seu 

propósito para transcender-se a si próprio da funcionalidade, enquanto “casa” para a arte. 

Conscientes do alcance icónico da arquitectura, alguns museus apropriam-se da imagem 

arquitectónica para integrar os seus discursos e as suas auto-representações, retornando, em 

certa medida, à exaltação da “aura” das grandes colecções (ironicamente dos museus clássicos, 

com as visões patrimonialistas da época), organizadas e exibidas em ambiente de forte 

mediatização – em consonância, afinal, com a sublimação do poder e da identidade urbana. 

 

 

7.4. MUSEUS PARALELOS 

 

Os exemplos de museus não convencionais, isto é, surgidos à margem da cultura oficial, 

são múltiplos e seguem diferentes direcções. 

Em 1855 Gustave Courbet, diante da recusa das suas obras para a exposição de Paris, 

decidiu, para dar a conhecer ao público o seu trabalho, expor por sua conta num barracão. 

Pouco tempo depois, no ano de 1863, viria a ser criado, por determinação do imperador 

Napoleão III, o Salon de Refusés, onde foram expostas obras que haviam sido recusadas no 

salão oficial, destinado aos artistas membros da Real Academia Francesa de Pintura e 

Escultura. Apesar dos protestos e reacções à “arte paralela”, vindos do meio académico, o 

Salão dos Recusados viria a ter muito sucesso; a partir desse ano muitos artistas passariam a 

organizar exposições independentes. Em 1867 Manet inauguraria um tipo de “auto-curadoria”, 

apresentando por sua conta uma exposição monográfica, da qual publicaria, com as suas 

próprias palavras, um catálogo. A exposição impressionista de Nadar, segundo alguns autores, 

terá sido a primeira exposição em que não houve júri, foram os próprios artistas que 

seleccionaram as obras expostas. As suas obras haviam sido repetidamente recusadas pelos 

júris das exposições dos salões oficiais ou haviam sido, como dizem alguns autores, expostas 

de forma desvantajosa – estava, então, declarada a “guerra” à tradição académica e à 

institucionalização da arte. E, assim, nasceria a “arte livre” (moderna). Inspirados por estas 

correntes “alternativas”, Félix Fénéon, George Seurat, Paul Signac e Odilon Redon 

organizariam em 1884 a Société des Artistes Indépendants, de modo a fazerem frente à 

“supremacia”dos especialistas… 

Em Portugal, nos anos 10 e 20 do século XX, a primeira geração dos modernistas, entre 

os quais se contam Almada Negreiros, Eduardo Viana, Manuel Bentes e Santa Rita Pintor, 

lança uma arte moderna livre e fora dos circuitos institucionais. Na procura de lugares 
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alternativos, expõem no salão do Bobone fotógrafo ou ocupam o café “A Brasileira”, entre 

outros lugares. 

Durante o século XX, o museu foi, especialmente durante as vanguardas artísticas, alvo 

de duras críticas. Com o intento de anunciar uma nova concepção de museu, os museus 

modernistas propostos pelos principais arquitectos de vanguarda, Le Courbusier, Mies van der 

Rohe e Frank Lloyd Wright, foram considerados antimuseus, por receberem influências 

externas, isto é, por se abrirem ao seu exterior; portanto à comunicação. A partir das três 

propostas modernas de forma de museu, segundo Josep Maria, uma quarta foi concebida, a de 

Marcel Duchamp que viria a marcar as propostas contemporâneas do antimuseu. A proposta 

partia da vontade de esvaziamento crítico da obra de arte. Duchamp chegou à total 

problematização do espaço galeria de arte e da organização do museu, criando o seu museu 

portátil ou Boîte en valise, como seus objectos encontrados, como seu Grand Verre ou como 

suas intervenções contra o espaço expositivo nas mostras do Surrealismo, em 1938 e 1942 

(2003: 110). A proposta do Museu Imaginário ou museu sem Paredes, que André Malraux 

defendeu em 1951, propunha somente reproduções fotográficas dos objectos artísticos, 

dissolvendo o espaço do museu e a ausência de peças originais. 

Nos anos sessenta, os museus viriam a confrontar-se com os seus próprios limites. Por 

um lado, como esclarece Isabelle de Maison, surgira a necessidade dos conservadores criarem 

locais mais adaptados às novas abordagens artísticas; por outro lado, a saída das obras de arte 

para fora do museu. Esta mudança expandida do museu viria a ser feita por dois pólos: ou as 

próprias instituições a organizam, ou os artistas tomam a iniciativa de o fazer (cf. 2003: 88- 

89).  

Durante o período da cultura pós-moderna, segundo Josep Maria, consolidou-se a ideia 

genérica do antimuseu como crise definitiva da caixa branca, pura e definida da arquitectura 

moderna, seguindo o impulso de ampliação das possibilidades de conteúdos e continentes 

para um museu (2003: 113). Em alternativa à crítica radical, com o desejo de romper com a 

tradição da caixa branca, surgiriam novos espaços. Museus e centros de arte eram então 

instalados em antigas estruturas industriais, estações, depósitos, armazéns, hospitais, prisões, 

em oposição ao museu como lugar de luxo. Um dos exemplos mais emblemáticos, apontado 

pelo autor que temos vindo a mencionar, é o PS1 (public school 1) Contemporary Art Center, 

Long Island City, Queens, em Nova Iorque - que se desenvolve a partir da proposta de salvar 

uma velha escola abandonada, que seria destruída, conservando a sua estrutura e aspecto 

exterior. (cf. Maria Montaner, 2003: 116). 
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Os anos 90, segundo Sandra Vieira Jürgens, correspondem a uma fase emblemática no 

que diz respeito à intervenção programática dos artistas plásticos na promoção pública da sua 

actividade (conf.2006: 90). 

Em Portugal, este fenómeno surge associado a uma nova geração de artistas que, por 

iniciativa própria ou por constituição informal de grupos, baseada na lógica da afectividade e 

em proximidades de cariz estético, procura produzir e realizar eventos. 

Os locais para a realização e apresentação das suas propostas eram raramente os lugares 

oficiais. Muitas destas exposições, segundo Sandra Vieira Yürgens, realizaram-se na Reitoria 

da Universidade de Lisboa, na Sociedade Nascional de Belas-Artes, na Estufa Fria e na Sala do 

Veado do Museu Nacional de História Natural (2006:91). 

Com o aparecimento de pequenas organizações e associações surgem locais como a 

galeria Zé dos Bois (zdb), surgida na cidade de Lisboa em 1994, que viria a apresentar os seus 

projectos em edifícios abandonados no centro da cidade, fomentando, segundo o seu site, a 

recuperação precária dos edifícios, favorecendo o seu estado de conservação e privilegiando 

desta forma uma relação especial com o espaço (http://www.zedosbois.org/indexzdb.htm), a 

galeria Quadrum, o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra e os espaços Art Attack (Caldas da 

Rainha), Artes em Partes, Artmosferas e Caldeira 213 (Porto). 

Noutros casos, realizam-se intervenções urbanas efémeras, como a Documenta de 

Kassel, Bienais de Arte, Feiras de arte, etc. Ou em projectos artísticos de Land Art, de arte 

pública (instalações, happenings e performances, etc.) ou programas como o Festival Temp de 

Imáge em Lisboa ou o Fantasporto no Porto, etc. 

 

 

7.5. O DISCURSO EXPOSITIVO 

 

A exposição funciona como um meio de comunicação que procura traduzir um 

determinado discurso, atribuindo um sentido aos objectos. O discurso, tal como num processo 

semiótico, inicia-se a partir dos objectos, que actuam como signos passíveis de 

significação(ões), para produzir uma mensagem, convertendo-os em objectos portadores de 

ideias (signos).  

A exposição de objectos actua como um canal de comunicação entre quem produz o 

discurso, o museu, e quem o recebe, o visitante. Ao mesmo tempo, poderá pôr à disposição do 

visitante informações complementares (como a utilização do texto de parede ou da folha de 
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sala), de modo a orientar a interpretação. A exposição pode, ainda, animar a curiosidade e a 

necessidade de ser aclarada/conversada. 

Para alguns autores, a exposição deve bastar-se de si própria para tornar compreensíveis 

os conhecimentos que pretende transmitir, dispensando qualquer tipo de ajuda mediadora. Esta 

conceptualização expositiva pressupõe que os visitantes, entendidos como protagonistas da 

experiência, estejam preparados para a recepção. O que vai, desde logo, depender das 

contingências culturais de cada um. Contudo, o desencontro entre o emissor e o receptor da 

arte poderá também ser fruto da interacção contínua entre criadores, críticos, mercado e 

museus, que detêm a posição privilegiada, enquanto emissores, de dar sentido aos objectos 

culturais, o que não significa que as obras adquiram um significado inamovível e único para 

todas as épocas, podendo ter, sempre, diversas leituras e interpretações plurais. 

 

 

7.5.1. DA EXPOSIÇÃO À COMUNICAÇÃO: UMA LEITURA SOBRE A 

EVOLUÇÃO 

 

O primeiro modelo expositivo está bem representado no chamado museu-galeria, 

sucessor do gabinete de raridades ou curiosidades. Ao que parece, ao invés de expor tudo, os 

objectos eram devidamente organizados e apareciam classificados segundo critérios científicos 

geralmente não explicitados. Esta maneira de expor era própria do século XIX e princípios do 

XX, correspondente à fase positivista da ciência e ao seu interesse taxonómico (cf. Garcia 

Blanco, 1999: 38). 

Nos museus-galeria, os objectos dispostos simetricamente (situação que haveria de se 

manter como lei suprema da estética expositiva para os museus de arte), geralmente não eram 

identificados, até que, num decreto de 1901, passou a ser obrigatória a identificação das 

colecções e dos objectos por um rótulo explicativo e suficientemente detalhado, o que faz 

supor a sua inexistência anteriormente. Tal facto, poderia demonstrar a crença de que estes 

podiam falar por si próprios, esperando-se dos visitantes a sua “mera” contemplação para os 

entender e os valorar. Este modelo expositivo revelou ser pouco apelativo para um público 

cada vez mais exigente. Esta constatação viria a ser o ponto de partida para uma maior 

preocupação com o papel da comunicação repercutindo-se, assim, na elaboração de exposições 

mais educativas e inteligíveis. O interesse por satisfazer as expectativas dos visitantes traduziu-

se na Europa, por um lado, num trabalho teórico e, por outro, num pôr em marcha as inovações 



Adriana de Freitas Pardal 

  - 66 - 

expositivas que nos museus americanos já se haviam comprovado (cf. Garcia Blanco, 1999: 

40). 

Depois da II Guerra Mundial, a elaboração teórica continuará a pôr as bases da 

museologia como a ciência do museu e da museografia como as técnicas aplicadas nela. Este 

trabalho foi levado a cabo, sobretudo, pelo ICOM (International Council Museum), em 1948, 

que reflectiu as novas experiências expositivas com a elaboração de definições teóricas e de 

programas concretos. 

A actividade museológica, devido às consequências da Guerra, viria a reconfigurar o seu 

papel. Os profissionais dos museus viam-se, assim, obrigados a reorganizar e a reinstalar os 

seus acervos, tendo que voltar a montar a sua exposição. Isto deu lugar, de acordo com Ángela 

G. Blanco, a una toma de conciencia sobre la necesidad de hacer más asequibles las 

colecciones para un público cada vez más amplio, debido a la generalización de la educación 

básica, y también más influyente porque de el dependía la rentabilidad social del museo. En 

ese momento se aplican las experiencias y conclusiones aportadas en las reuniones 

internacionales celebradas antes de la Guerra (1999: 42). 

Poder-se-á afirmar, de um modo geral, que em todos estes anos a função educativa 

esteve sempre patenteada nos museus por meio de uma exposição. O que viria a favorecer a 

actividade de conservação, entendida como uma função prioritária e fundamental à criação de 

um espaço museológico instrutivo, sendo a exposição o meio preferido de difusão. Esta 

concepção educativa, justificativa e subserviente dos discursos elitistas, viria a ser rejeitada – e 

continua a sê-lo - em alguns museus. E disto tudo depende também a própria sobrevivência dos 

museus tradicionais, conservadores dos antigos paradigmas que em prol da “bandeira” da 

educação exerceram durante toda a história dos museus o seu poder discursivo/ideológico de 

forma unidireccional. O fim do museu (para uns) revela-se, assim, o início de um novo museu, 

em que já não existe como um lugar de certezas e que se recusa a enquadrar-se nos limites 

preconizados pela tradição. 

Durante os anos oitenta, face ao desenvolvimento da actividade educativa responsável 

pelo predomínio de um público escolar, iria surgir uma reacção à função educativa, a favor dos 

outros visitantes denominados individuais sem, contudo, desconsiderar o público escolar. 

Igualmente, os educadores dos museus, especialmente os britânicos, começariam a questionar-

se sobre as suas competências em relação às exposições, apelando a uma maior participação na 

programação e na realização das exposições. A sua actuação viria a surtir, em alguns museus, 

efeitos muito positivos na qualidade comunicativa das exposições, conseguida, de um modo 
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geral, nos últimos anos (cf. Garcia Blanco, 1999: 43). Ao mesmo tempo, as exposições haviam 

também elas sido melhoradas.  

Com efeito, as variadas experiências expositivas que ocorreram nos últimos anos 

tornaram-se cada vez mais sofisticadas e enriquecidas: quer pelos seus discursos, cada vez 

mais exigentes e, ao mesmo tempo, mais permeáveis (construídos por uma equipa de 

especialistas, onde estão representados os conhecedores científicos, os educadores-

comunicadores, os museógrafos, os psico-sociólogos e semiólogos), quer pelo uso das novas 

tecnologias, na iluminação, no tratamento dos espaços expositivos ou na climatização e 

contribuíram para a melhoria da comunicação entre os museus e os públicos através de uma 

nova museologia mais eficaz e aberta. 

Deste modo, a exposição converteu-se num campo específico da comunicação, 

concebida como um espaço de significados, como um suporte de um discurso que funciona 

como um medium de comunicação, ao mesmo tempo que se torna idealmente num espaço de 

interacção entre os visitantes e a exposição. 

Actualmente os museus de arte do tipo pós-moderno tendem a considerar a exposição 

como um medium. No qual o espaço expositivo é considerado um mundo de linguagem, onde o 

visitante por sugestão deste, pode ser transportado do real para uma experiência 

“transcendental”. Porém, essa experiência poderá depender da capacidade de cada um ser 

capaz de se apartar de um “mundo concreto”, do objecto/exposição, para um “mundo 

sugerido”, da experiência estética. O espectador tem, assim, diante de si um mundo à espera de 

ser accionado; caso contrário, acaba por ser excluído por não apreender os signos; e a obra 

jamais chegará a realizar-se. 

Tal situação, diante de objectos sobre os quais não conseguimos emitir um juízo de 

valor, não é de todo uma situação nova ou exclusiva da arte contemporânea. Toda a arte 

pressupõe uma relação/interpretação para que se converta num objecto significante por 

excelência. 

Apesar da exposição poder ser um medium bastante completo, o acesso aos seus 

conteúdos, perspectivados por uma ideia de todo, do discurso de uma exposição ou por uma 

ideia de particularidade dos objectos, enquanto fragmentos desse discurso e dos seus próprios 

discursos, poderá depender da existência de mediuns alternativos no museu capazes de 

promover a comunicação. Tais como folhas ou textos de sala, prospectos explicativos sobre o 

discurso comissarial e sobre as obras/artistas seleccionados, legendas explicativas, áudio-guias 

em diversas línguas, a existência de um serviço educativo com um programa diversificado para 

os diferentes segmentos de público(s), catálogos sobre a exposição, etc. 
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Destas transformações, as mais significativas são indubitavelmente as rupturas políticas 

que alteram a estratégia comunicativa do museu, nomeadamente ao nível da relação de 

força/poder dos produtores de discursos (agora um campo mais alargado a novas categorias 

profissionais) e, consequentemente, dos próprios discursos potencialmente transformáveis em 

qualquer outra coisa. Neste contexto, em direcção a uma nova consciência social, nos quais os 

museus são chamados a desempenhar novos papéis no mundo contemporâneo, a função 

comunicativa para que se possa garantir o sucesso de novos projectos deverá caminhar em 

direcção a experiências que promovem a trandisciplinaridade, num exercício de criatividade e 

contextualização de problemas, admitindo novas construções e novos artefactos ao cânone, 

cumprindo a função essencial de todos os museus: comunicar com os públicos num sistema 

aberto, questionante e muitas vezes indefinível. 

 

 

8. “DEMOCRATIZAÇÃO” DA ARTE: ALGUMAS PERSPECTIVAS 

 

O objectivo subjacente ao texto que se segue é analisar, ainda que de uma forma 

resumida, as transformações sócio-culturais ocorridas, genericamente entre meados do século 

XVIII até ao século XX, nomeadamente o surgimento da cultura de massas e do espaço 

público museu, perspectivado pela própria noção de espaço público e da história do museu. 

 

 

8.1. CULTURA E CULTURA DE MASSAS 

A EMERGÊNCIA DE UMA NOVA CULTURA: A CULTURA DE MASSAS 

Pese embora a complexidade do conceito pode dizer-se, com alguma segurança, que o 

conceito cultura tem sido associado nas sociedades ocidentais, designadamente europeias, 

essencialmente a três factores: criação, civilização ou estilos de vida. Três expressões 

dominantes noutras três tradições intelectuais: a francesa, a alemã e a anglo-saxónica. 

No sentido clássico francês, o conceito de cultura está associado à ideia de criação, de 

obra, pressupondo um entendimento, num determinado momento, de produção criativa, 

daquilo que é património, saber, criação e conhecimento, tendo-se presente, simultaneamente, 

que os entendimentos evoluem com o tempo. O sentido alemão aproxima-se da ideia de 

civilização, integrando os valores, as representações, os símbolos e o património, assim como a 
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noção de partilha daqueles mesmos dados por uma comunidade num determinado momento da 

história. O sentido anglo-saxão é mais antropológico e tem em conta as formas de viver, os 

estilos, os saberes quotidianos, as imagens e os mitos (cf. Wolton, 1999: 409). 

A questão entre cultura de elite e cultura popular, até então entendida como oposta, só a 

partir do século XIX, com a dinâmica industrial e tudo o que a ela está associado nos planos 

técnico, científico, económico e social, emerge uma gama de estratos sociais diversificada a 

que comummente, e provavelmente não com muita propriedade, se designa por classe média. 

Esta, no entender de diversos autores, entre os quais Wolton (1999:124), veio valorizar a 

cultura popular e democratizar o acesso à cultura de elite. Aparecia assim o que poderíamos 

chamar de uma “cultura média”. Estamos, neste caso, como em diversos outros, perante uma 

consequência da revolução industrial, expressão, ao lado de outras, da dinâmica da passagem 

do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Precisemos um pouco o que se diz: 

A causa do aparecimento dessa cultura média de grande público resulta da conjunção 

de três factores. Em primeiro lugar, da democratização, que alargou o círculo dos públicos 

cultos e incentivou essa cultura do grande público, levando a cabo, nomeadamente, políticas 

culturais de que os grandes museus de massas como o Louvre, o centro Pompidou e La Villete 

são expressão. Em seguida, do aumento do nível cultural graças ao aumento da educação 

formal. Por fim, da sociedade de consumo e da entrada da cultura na era da indústria. Assim 

se criou essa cultura do grande público que os “media”, por sua vez, favoreceram e 

distribuíram (Wolton, 1999:124). 

Através dos media generalistas, da rádio à televisão, diferentes formas de cultura 

puderam ser expostas, “coabitadas”e até, por vezes, “interpenetradas”, passando-se para uma 

nova noção de cidadão multicultural. O que representou, sem dúvida, uma grande mudança em 

relação ao passado, em que cada qual permanecia no seu meio cultural. Ainda que as distâncias 

continuem a existir. 

A dinâmica em curso, acompanhada por um aumento demográfico, revela-se imparável. 

Devido à própria pressão demográfica, a capacidade reivindicativa aumenta, socializa-se a vida 

pública, investe-se em políticas de família, as condições sanitárias alteram-se radicalmente 

para melhor, organizam-se inúmeros e diversificados movimentos de libertação da mulher. 

Tudo isso permanentemente acompanhado e difundido pelos media, em crescente evolução, 

trate-se de técnicas ou de instrumentos, como o telégrafo, o telefone e o cinema. 

Estes meios mostraram-se de uma importância capital para que se pudesse “falar de 

tudo” e ajudaram a modificar radicalmente as fronteiras entre o público e privado. Assim 

agindo e recusando os territórios do secreto, favoreceram a tomada da palavra e facilitaram 
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uma realidade, hoje em dia banal, mas impensável há cinquenta anos: falar-se de tudo na praça 

pública, nomeadamente assuntos ligados à sexualidade e à religião que durante muito tempo 

foram considerados de território privado (cf. Wolton, 1999: 176). Contudo, falar-se de “tudo” 

não é acessível. Ao mesmo tempo que circula informação, circula (com igual ou acrescida 

força) a desinformação. 

Nascia assim uma nova cultura: a cultura do grande público ou, por outras palavras, a 

chamada cultura de massas.  

 

 

CULTURA DE MASSAS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSAS 

 

O conceito de cultura de massas, no entender de Freixo (2006: 266-267), esteve durante 

décadas associado ao conteúdo típico produzido e difundido pelos meios de comunicação de 

massas, ainda que este possa abranger um espectro alargado de produtos. O autor referido, 

citando Jean Cazeneuve, exprime a ideia de que os mass media formam um conjunto coerente 

e produzem efeitos diferentes daqueles que podem exercer os meios clássicos e não maciços de 

difusão e comunicação, tais como a escola, a universidade, as conferências, a visita aos 

museus e a leitura de livro (Freixo, 2006: 266-267). 

Propaganda Techniques in the World War, da autoria de Harold D. Lasswell (1902-

1978) é, segundo Armand e Mattelart, a primeira peça conceptual da corrente da Mass 

Communication Resarch, que extrai as lições da guerra de 1914 – 18 (cf. 2002: 31). A 

comunicação de massas, juntamente com os seus meios de difusão, cada vez em maior número 

e eficácia, como dizem a propósito os autores supracitados, tenderam a aparecer como 

instrumentos indispensáveis à “gestão governamental das opiniões públicas”, quer as das 

populações aliadas quer as dos inimigos (2002:31). Associada a esta visão instrumental 

deparamo-nos, inevitavelmente, com a noção de propaganda que é vista como o único meio de 

suscitar a adesão de massas; encara-se, deste modo, a audiência como um alvo amorfo que 

obedece cegamente ao esquema estímulo/resposta (Armand e Mattelart, 2002: 31-32). Com 

efeito, esta visão vem consagrar uma representação da omnipotência dos media, considerados 

como instrumentos de “circulação dos símbolos eficazes” (Armand e Mattelart, 2002: 31-32). 

Neste período, as teorias do campo da Psicologia, como a de Le Bon sobre as multidões, a de 

John Watson sobre o behavorismo, as de Ivan Pavlov sobre o condicionamento ou de William 

Mc Dougall, um dos pioneiros da psicologia social, vão ao encontro da visão instrumental 

apresentada (cf.Armand e Mattelart, 2002: 31-32). 
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Com a aproximação do segundo conflito mundial, foram várias as obras que sustentaram 

a ideia dos media e da propaganda como instrumentos “todo-poderosos”, destacando-se, sob 

esse prisma, como mais famosa, a obra do russo emigrado em França, Serge Tchakhotine: Le 

viol dês foules par la propagande politique (1939). O título, notam Armand e Mattelart, ilustra 

bem a paisagem mental da época (2002:32). 

Os media são, paralelamente, entendidos por muitos como fundamentais enquanto 

instrumento de construção e de manutenção da democracia. 

Mas a questão não é simples. Se, por um lado, os media podem ser entendidos como 

dinamizadores de uma discussão abrangente e diversificada na sociedade, também é verdade 

que podem constituir-se em meros instrumentos de veiculação de interesses, quer ideológicos, 

quer económicos ou outros, de que beneficiam grupos muito restritos. Seja como for, o certo é 

que os media são portadores de um poder, (4º poder), que se foi afirmando crescentemente e ao 

qual não se pode fugir em democracia.  

Mecanismos de ajustamento social, como querem alguns? Sem dúvida. Instrumento de 

violência simbólica, como opinam outros? Certamente. Mas uma realidade incontornável no 

mundo moderno e democrático. Plenamente indissociável da cultura de massas existente. 

 

 

CULTURA E CULTURA DE MASSAS 

 

A cultura e o seu devir constituem uma preocupação comum e generalizada a todos os 

pensadores, independentemente das suas áreas e filiações académicas. Filósofos, sociólogos, 

antropólogos (marxistas, estruturalistas, empiristas…): não há, entre eles, quem possa sequer 

não preocupar-se com a cultura e com o seu futuro. Afinal, o seu objecto de estudo passa por 

ali, pese embora a especificidade de abordagem do mesmo. E não há dúvida que a expansão e a 

dinâmica da cultura de massas trouxeram preocupações novas ao pensamento. E uma 

oportunidade ímpar de reflexão sobre a cultura. 

A par das dinâmicas sociais que permitiram que um maior número de pessoas pudesse 

participar da vida pública, esbatendo-se, de algum modo, as diferenças existentes 

anteriormente entre as maiorias, associadas à “cultura popular”, e as minorias, associadas à 

“cultura de elites”, a designada cultura de massas acabou, também ela, pouco a pouco, na 

medida mesma em que se foi expandindo, por se distinguir de uma outra cultura, a das 

minorias, portanto a das elites, designada frequentemente de “alta cultura”. 
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A diferença entre os dois tipos de distinção ocorrida, em tempos distintos, na sociedade, 

prendeu-se sobretudo a questões inerentes à educação. Com efeito, procura-se desta maneira 

separar uma parte maioritária da população (a massa) de uma outra, minoritária (as elites), 

associando-se a esta o privilégio da ligação a um sistema cultural “diferente”, reservado.  

Na década de cinquenta e no começo dos anos sessenta, a clivagem entre adversários e 

adeptos da cultura de massas veio “aquecer”, de acordo com Armand e Mattelart (cf.2002: 71), 

a discussão sobre o tríptico indústria cultural, cultura de massas e sociedade de massas. Tal 

discussão, segundo os mesmos autores, é dinamizada, entre outros, pelos investigadores 

americanos Dwight Mac Donald, Edward Shils e Daniel Bell. Umberto Eco, no seu livro 

Apocalliti e Integrati (1964), resumiu bem essa clivagem, salientando a dualidade emergente 

da cultura de massas na sociedade ocidental. Segundo o autor italiano, seria possível qualificar 

as opções culturais em dois campos que designou por apocalípticos, e integrados: 

apocalípticos, os que vêem neste novo fenómeno uma ameaça de crise para a cultura e a 

democracia; integrados, os que se felicitam pela democratização do acesso da “multidão de 

milhões” à cultura. 

A emergência de uma cultura de massas, como já foi dito, suscita posições distintas. 

Uns, como o “apocalíptico” Mac Donald, conotam-na com uma certa vulgaridade intelectual 

dos seus consumidores, à qual só se poderia escapar através da elevação do gosto literário; 

outros, como o “integrado” Edward Shils, vêem nela a garantia de progresso. 

Desta polémica, de acordo com Armand e Mattelart emerge uma concepção tripartida da 

cultura, partilhada pelos diferentes autores, embora diferentemente identificada nos seus 

termos: evocando critérios estéticos, intelectuais e morais E. Shils adopta a distinção entre a 

cultura superior ou refinada, a cultura medíocre e a cultura brutal. Caracteriza-se a primeira 

pela seriedade dos temas, pela importância dos assuntos de que trata, pela maneira 

penetrante, coerente e subtil que tem de exprimir a riqueza dos sentimentos. A segunda é 

menos original, mais imitativa; utiliza géneros da cultura superior e ainda aqueles que lhe são 

próprios, como a comédia musical. Finalmente, a cultura brutal é a de mais pobre conteúdo 

simbólico e em que há reduzidíssima criação original. 

Ao contrário de Mac Donald, que considera que a alta cultura foi já levada na 

enxurrada das duas outras, Shils observa que se processa uma constante braçagem entre os 

três níveis e que a cultura brutal não minou as bases da alta cultura; pelo contrário, observa 

ele, esta última ganha cada vez mais adeptos e, com ela, continua a prosperar a intelligentsia, 

“a mais antiga camada da sociedade ocidental, com a sua bagagem de tradições 

ininterruptas” (Shils, 1960) (2002: 71-72). 
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No seguimento do pensamento dos mesmos autores, este debate, entre o “apocalíptico” e 

o “integrado”, escondia um do outro o que esta polaridade impedia ver: a questão da sociedade 

de massas, intimamente ligada à discussão sobre a cultura de massas, que a perspectiva dos 

intelectuais integrados assimila ao fim da sociedade de classes e dos afrontamentos de classe 

contra classe (Armand e Mattelart, 2002: 72). 

O sociólogo Daniel Bell foi, recorrendo mais uma vez aos autores referidos, um dos 

primeiros a atacar os críticos radicais da época, chamando a atenção para o facto de estes 

fazerem parte de uma mesma estrutura do sistema e realidade, para a qual trabalham. Com 

efeito, como dizem Armand e Mattelart, Daniel Bell, “arrumando” de alguma forma a 

ideologia, lançava o conceito de “sociedade pós-industrial” para caracterizar o advento da nova 

sociedade assente nas novas tecnologias e na indústria da informação (cf. 2002: 72). 

Em jeito de síntese, vale a pena reter as considerações de J.Vaz Teixeira, quando 

exprime, embora num sentido operacional, o conceito de cultura de massas: é provavelmente a 

mistura dos géneros e dos conteúdos num conjunto não estruturado e submetido às condições 

variáveis e pouco rigorosas de recepção, que melhor caracteriza a intervenção dos mass 

media na difusão e, talvez, na evolução da cultura. Se a expressão “cultura de massa” tem um 

sentido, ela designa, sobretudo, certo modo de participação e de acesso a um conjunto 

cultural próprio de uma civilização, e que não é em si, pelo seu conteúdo, nem totalmente 

cultura de massa, nem simplesmente cultura de elite (2006: 270) 

 

 

8.1.1. KITSH: UM PRODUTO DA CULTURA DE MASSAS 

 

A cultura artística, em constante interpenetração e transformação com o seu meio 

(contexto), inscreve-se, de forma mais visível ou, aparentemente, mais invisível, em toda a 

dinâmica social da qual, impreterivelmente, faz parte, compreendendo, assim, a própria 

dinâmica dos valores culturais específicos de cada época. Nesse sentido, atendendo ao 

encadeamento do assunto que temos vindo a abordar, a cultura e a cultura de massas, torna-se, 

agora, uma urgência reflectir em torno da noção de kitsh. 

 

A par das transformações sociais já mencionadas, a noção de kitsh aparece como produto 

da modernidade, tanto ao nível tecnológico como ao nível estético.  

Calinescu alerta para o facto de existir um inequívoco sinal de “modernização” causado 

pela ligação entre kitsh e desenvolvimento económico em países do “segundo” ou “terceiro” 
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mundo. Uma vez que, ultrapassadas as barreiras (tecnológicas, em que tudo se imita e 

económica em que tudo se torna rentável, a proliferação de imitações baratas ou não tão 

baratas de quase tudo, – da arte primitiva ou arte folclórica até à última vanguarda) torna-se 

numa constante da modernidade limitada meramente pelo mercado. O valor, como este “diz”, 

é medido directamente pela procura de réplicas espúrias ou reproduções de objectos cujo 

significado estético original consistiu, ou deveria ter consistido, em serem únicos e por isso 

inimitáveis (1999: 202). 

Ao que parece, Alexis de Tocqueville terá sido um dos primeiros intelectuais a analisar 

os efeitos da moderna democracia sobre as artes e a explicar porque é que a democracia 

inevitavelmente conduz a um abaixamento dos padrões tanto na criação como no consumo. 

Numa moderna democracia, segundo Calinescu, citando Tocqueville, o número de 

consumidores aumenta, mas consumidores opulentos fastidiosos tornam-se mais raros. O 

mesmo Calinescu lembra que Tocqueville descreveu em 1830 um dos impulsos fundamentais 

da modernidade – a hipocrisia da luxúria:  

Na confusão de todas as categorias, toda a gente espera parecer aquilo que não é, e faz 

grandes esforços para suceder no seu objecto…Mimar a virtude é de todas as épocas; mas a 

hipocrisia e a luxúria pertencem mais particularmente a épocas de democracia…As produções 

de artistas são mais numerosas, mas o mérito de cada produção é diminuto. Já não sendo 

capaz de se elevar para o que é grande, os artistas cultivam o que é bonito e elegante; e a 

aparência é mais servida do que a realidade (Calinescu, 1999: 202). 

Segundo o estudo levado a cabo por Calinescu a propósito desta problemática, desde 

Tocqueville, muitos outros críticos sociais e culturais, tanto conservadores como 

revolucionários concordaram em que os padrões se estavam a degradar rapidamente e 

atribuíram a causa principal da corrupção difundida do gosto à busca de “status” e exibição. 

Primeiro os plurocratas e os “nouveaux riches”, depois o pequeno burguês e certos segmentos 

da populaça eram vistos a tentar imitar a velha aristocracia e os seus padrões de consumo, 

incluindo o consumo de beleza. A arte de que eles gostavam, criada e comprada 

principalmente como um sinal de “status” social, já não tinha de realizar a sua difícil função 

estética, e artistas genuínos foram forçados a virar as suas costas a uma audiência que 

aplicava exclusivamente critérios pecuniários em questões de estética (1999: 203). Os “artistas 

genuínos” apontados por Calinescu corresponderiam aos artistas que entendiam a arte como 

algo superior à mera funcionalidade e superficialidade a que esta parecia estar a ser votada 

pelas classes económicas elevadas. 



                                     Os Discursos Museológicos – Arte e Públicos 

  - 75 - 

O repúdio sentido por alguns artistas, “os genuínos”, por um determinado tipo de 

audiência, a burguesia, viria a ganhar expressão numa série de obras, nomeadamente em obras 

literárias e obras pictóricas, que fariam advir profundas transformações “revolucionárias”, 

sociais no campo artístico, preconizadas por correntes que se insurgiriam contra o sistema 

artístico tradicional instituído. O economista e sociólogo Thorstein Veblen, em reacção ao 

exibicionismo agressivo e à hipocrisia que sentia no panorama cultural apelidou (Theory of 

Leisure Class (1899)) este período da história cultural de lazer conspícuo e consumo 

conspícuo, favorecendo a ideia de que toda a cultura era reduzível às estratégias enganosas da 

moderna pseudocultura (Calinescu, 1999: 203). 

À noção de “artista genuíno” ocorre ainda a teoria, complexa pelas suas várias 

concepções, do génio, em que a liberdade do “artista genuíno”, capaz de criar as suas próprias 

leis de forma original (independente dos “Antigos”) exalta os propósitos da imaginação, 

assumindo uma função poética, portanto, distinta de uma outra qualquer função, para eles, 

banal, corriqueira. E, o conhecimento sensível faz-se através de uma síntese do espírito e da 

sensação. Deste modo, a arte opõe-se radical e profundamente à condição meramente 

decorativa ou ostensiva da situação económica. 

Ao mesmo tempo que a concepção de arte, inscrita nestas correntes emocionais, se ia 

“desenhando”, uma série de artistas produzia o seu trabalho de acordo com a distinta 

consciência da arte em prol da arte. Deste modo, o objecto artístico adquiria um carácter 

autónomo da esfera estética afastando-se, assim, cada vez mais, do mundo social até se tornar 

num “intocável”. 

Como denota Calinescu, esta visão “conspirativa” não pode ser explicada apenas pela 

busca do “status”. Apesar da “verdadeira” experiência estética parecer ser rara e poder estar 

condicionada por vários factores sociais (económicos, regionais, religiosos…), a necessidade 

de arte e o desejo de prestígio são entidades psicologicamente diferentes (Calinescu, 1999: 

203). Esta distinção, como exemplifica o autor abordado, pode ser verificada indirectamente 

pelo facto de mesmo o consumo de pseudo-arte não coincidir somente com o consumo para 

finalidades de ostentação. O kitsh produz uma sensação fantasista em que os seus 

consumidores podem buscar a sensação de prestígio e de realidade adulterada, a sua promessa 

de “catarse” fácil (expressão dada por Adorno) (1999: 203). 

A necessidade histórica de um tal “kitsh” foi mal avaliada por Veblen. Para ele, o falso 

castelo nada é senão uma reversão. Ele nada sabe da sua intrínseca modernidade e visualiza 

as imagens ilusórias do único na era de produção em massa como meras reminiscências, em 

vez de “respostas” à mecanização capitalista que denunciam algo da essência desta. O reino 
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de objectos que funciona no consumo conspícuo de Veblen é na verdade um reino imaginário 

artificial. Ele é criado pela desesperada compulsão de escapar à igualdade abstracta das 

coisas por uma espécie de auto-realizada e fútil “promesse de bonheur” (Calinescu, 1999: 

203-204). 

Contudo, Theodor Adorno e Horkheimer, criadores do próprio conceito de indústria 

cultural, terão tido, apesar da crítica legítima feita à indústria cultural, dificuldade em conjugar 

arte e tecnologia. O texto de Walter Benjamin, intitulado A Obra de Arte na Era da sua 

Reprodutibilidade Técnica, escrita em 1933, dez anos antes desta crítica, reflecte, justamente, a 

conjunção da arte e da tecnologia na era da produção de massas. Aí se mostra como o próprio 

princípio da reprodução, aplicado ao cinema e à fotografia, corrobora com a arte, desfazendo a 

velha concepção da arte, sobrevalorizada e, em certa medida, sacralizada, desde logo, pelo seu 

processo de fabrico. A transformação ocorrida do acto cultural vem apagar uma série de 

entendimentos crítico-filosóficos, nomeadamente a “experiência autêntica”.  

Independentemente de uma teoria de “busca de status” o conceito de kitsh centra-se, 

sobretudo, em questões como imitação, falsificação, contrafacção, que Calinescu designa por 

estética de decepção e autodecepção. O Kitsh relaciona-se com a ilusão ou mentira estética 

moderna de que a beleza pode ser comprada e vendida, surgindo num momento da história 

recente, em que a beleza nas suas várias formas é distribuída como qualquer outra mercadoria 

sujeita à lei essencial do mercado de oferta e da procura. Uma vez que ela perdeu a sua 

pretensão elitista à singularidade e uma vez que a sua difusão é regulamentada por padrões 

pecuniários (ou padrões políticos, nos países totalitários), a “beleza” tornou-se bastante fácil 

de fabricar (1999: 203-204). 

O kitsh, enquanto produto estético, visa agradar aos gostos conforme as modas, 

satisfazendo, nas palavras de Calinescu, as mais fáceis e mais difundidas nostalgias estéticas 

populares mas também, segundo este, o vago ideal de beleza da classe média (1999: 204), que, 

apesar das zangadas reacções de várias vanguardas, regula a dinâmica de um sistema, onde 

questões de consumo estético e, por conseguinte, de produção estão presentes  

Relativamente às modas e, em certa medida, ao seu triunfo, Alexandre Melo diz que este 

adquiriu especial relevo, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, sentido de forma 

mais intensa na relação com o conjunto da sociedade em que se insere, assistindo-se a um 

progressivo esbater das demarcações estritas e fixas entre classes e a uma diluição da rigidez 

das fronteiras entre cultura de elite e cultura popular. Em que a perda pelas elites do 

monopólio do prestígio e estatuto cultural (…) vão por fim à luxuosa e mítica unidade que 
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fora até então a do dourado mundo da moda, anteriormente permitido a grupos restritos, 

imunes ao contágio das massas (2002: 64- 65). 

Apesar das associações feitas em relação a esta noção, reveladoras de uma não arte, no 

seu sentido de original, o ressurgimento e recriação do kitsh no domínio das artes – high art – 

singrou no campo da criação artística, utilizando uma das vantagens “estratégicas”, 

extremamente importante, que foi a tendência do “kitsh” de se conceder ironia a si próprio. 

Desde o louvor de Rimbaud ao “nonsense poético” e às “pinturas pategas” passando por 

Dada e o surrealismo, a vanguarda rebelde fez uso de uma variedade de técnicas e elementos 

directamente emprestados do “kitsh” para os seus objectivos ironicamente dilaceradores. 

Assim, quando a vanguarda se torna moda, especialmente depois da Segunda Guerra 

Mundial, o “kitsh” veio a gozar de um estranho tipo de prestígio negativo (Calinescu, 1999: 

205). O que terá contribuído para o surgimento do Camp. O Camp cultiva o mau gosto. É, 

como explica Calinescu segundo a sugestão de Susan Sontag, como se o mau gosto, 

conscientemente reconhecido e prosseguido, pudesse na verdade exceder-se a si próprio e 

tornar-se o seu próprio nítido oposto (1999: 205). Parafraseando Sontag, sobre a ideia de 

Camp: é maravilhoso, porque é horrível (Calinescu, 1999: 205). 

Todavia, o conceito de kitsh é um conceito complexo, uma vez que existe a possibilidade 

de a nova vanguarda usar elementos kitsh e de, inversamente, o kitsh fazer uso de modelos da 

vanguarda. 

O termo kitsh, como o conceito que ele designa, começou a ser empregue nas décadas de 

1860 e 1870 no jargão de pintores e vendedores de arte em Munique, e era empregue para 

designar material artístico barato. Nas várias acepções etimológicas kitsh parece comportar 

certas características básicas na sua essência, tais como, por um lado, o dever ser acessível e, 

portanto, barato, e, por outro, o dever ser esteticamente considerado lixo ou tralha. Contudo, 

qualquer que seja a sua origem, kitsh é uma palavra fortemente pejorativa e como tal presta-se 

à mais variada gama de utilizações subjectivas (Calinescu, 1999: 208). 

Este termo pode ser aplicado, comummente e pejorativamente, em relação a diversos 

domínios como o da arquitectura ou o da paisagem ou o das artes visuais, ou o da música, ou o 

do cinema e programas de TV, ou da literatura, ou do teatro e virtualmente a qualquer coisa 

sujeita a questões de gosto. O termo kitsh, independentemente de como o classifiquemos no 

seu contexto de utilização implica sempre a noção de inadequação estética. (Calinescu, 

1999:209). 

A arte como produto estético pressupõe uma certa ideação de manipulação, em que a 

criação artística emerge num contexto, extrínseco a si mesmo, com um intuito puramente 
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mercantil para consumo imediato, distanciando-se claramente de um outro tipo de arte 

produzida com finalidades artísticas. Podem, assim, distinguir-se dois tipos de arte sugeridos 

por um dos representantes da escola de Frankfurt de criticismo social e cultural, Leo 

Lowenthal: um genuíno e outro de cultura de massas. Lowenthal, citado por Calinescu, 

sintetiza tanto a sua posição pessoal como a filosofia cultural da Escola de Frankfurt da 

seguinte maneira: Na medida em que haja qualquer legitimidade para o conceito de 

reducionismo, ele aplica-se de facto à cultura de massas…Enquanto eu rejeito totalmente a 

abordagem sociológica à literatura que olhe para obras de arte como meros reflexos da 

sociedade, a teoria da reflexão é exactamente o conceito legítimo para ser aplicado à cultura 

de massas. Em termos marxistas clássicos, a cultura de massas é de facto ideologia (1999: 

212). 

Se substituirmos a noção de cultura de massas por kitsh, como sugere Calinescu, esta 

torna-se ainda mais convincente. Na medida em que kitsh consiste numa falsa consciência 

estética. 

Durante os finais da década de 1930 T.W Adorno e Max Horkheimer, introduziram a 

noção de “indústria cultural” para expressar a produção (pseudo) artística, concebida 

meramente para induzir relaxação, inscrita num (pseudo) mercado de abastecimento cultural. 

Considerando a análise de Adorno sobre a necessidade de “distracção”, este considera-a 

bastante correcta se simplesmente alargarmos o âmbito da sua aplicação e compreendermos 

que todo o processo de produção e consumo de (pseudo) cultura de massas é facilitado por 

uma inclinação demasiado humana para a autodecepção (Calinescu, 1999: 214). As pessoas 

querem divertir-se. Uma experiência concentrada e plenamente consciente da arte é somente 

possível para aqueles cujas vidas não os pressionam de tal modo que nos seus tempos livres 

eles se queiram aliviar simultaneamente tanto do aborrecimento como do esforço. Toda a 

esfera da diversão comercial barata reflecte este desejo dual. Ela induz relaxação porque ela 

é padronizada e pré-digerida (Calinescu, 1999: 214). O carácter deceptivo do kitsh consiste na 

sua reivindicação de fornecer os seus consumidores com essencialmente os mesmos tipos e 

qualidades de beleza como aqueles corporizados em originais únicos ou raros e inacessíveis 

(Calinescu, 1999: 221). 

Em jeito de conclusão, a “kitshização” cultural corresponde a uma difusão em massa de 

arte feita através de diversos media: rádio, televisão, reprodução em larga escala, cd's, dvd's, 

revistas e jornais baratos, etc. Os media, como concordaram diversos autores, contribuíram 

para o advento de uma “cultura padronizada”, homogeneizada, ou ainda para uma estetização 

que teve e tem repercussões visíveis nos modos de ver do nosso tempo. Em que as imagens 
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desempenham, hoje mais do que nunca, como sugere Alexandre Melo, uma das mais 

importantes matérias-primas do trabalho de construção, afirmação, gestão e negociação 

identitárias (…) achando-nos emersos numa permanente orgia visual, ao ponto de já não nos 

apercebermos sequer da natureza da matéria que nos rodeia e envolve (2002:60). 

Contudo, como nota A.Melo, a emergência da singularidade – individual ou de grupo – 

como modo de afirmação social e factor de multiplicação das diferenças requer uma nova 

conceptualização que assenta em identidades flexíveis, negociáveis e alternantes (…) Estamos 

sempre no meio do processo de circulação à escala global: na sua dimensão cultural e 

mercantil, cujas dimensões são social e historicamente indissociáveis, o que não significa que 

não sejam contraditórias, nem impede a reivindicação do direito às mais absolutas 

subjectividades (2002:60). 

O museu, surgido no século XVIII, fruto da cultura iluminista, na efervescência da 

democracia social dos movimentos emancipatórios e reivindicativos, representa, por um lado, 

um símbolo de libertação da cultura, que até então permanecera circunscrita às elites e, por 

outro lado, representa também a massificação cultural com os correspondentes objectivos de 

nivelamento. Todavia, a função social dos museus, como teremos a oportunidade de 

aprofundar no próximo capítulo, foi mudando em consonância com processos de 

transformação social e cultural.  

A função social dos museus, na sua origem, insere-se numa perspectiva educativa e 

informativa, sobre a qual é possibilitado ao indivíduo a sua auto-formação, cabendo à arte, 

através dos seus discursos, o poder de humanizar e civilizar. A educação era, como diz 

Margarida Faria, alargada a uma formação ética, portanto, civilizacional. Hoje, como diz a 

autora, o conceito-chave é o de formação para a cidadania, segundo um sentido de formação 

cívica e de auto-aprendizagem. 

 

 

8.2. O MUSEU – QUADRO HISTORIOGRÁFICO  

 

Epistemologicamente a palavra museu aparece pela primeira vez de forma fabulada, 

como mouseion, uma espécie de lugar sagrado, onde as nove inspiradoras Musas da mitologia 

grega se reuniam e eram adoradas pelos seus admiradores e seguidores. Na cidade de 

Alexandria, pensa-se que no início do III a.c durante o reinado de Ptolomeu II do Egipto, o 

museu reaparece como um lugar efectivo, como templo da ciência, localizado numa das alas da 

famosa biblioteca onde se reuniam sábios, filósofos e naturalistas para debaterem os temas dos 
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seus estudos. Após o incêndio lendário da biblioteca de Alexandria, a palavra museu (do latim 

museum) só voltaria a ser retomada muitos anos mais tarde. Mais precisamente, a partir dos 

séculos XVII e XVIII, quando o termo é atribuído a um lugar detentor de uma colecção de 

objectos de arte. Ainda que a concepção de lugar expositivo já existisse anteriormente. Nos 

templos da Grécia antiga, ricos em estátuas, vasos, pinturas e adornos em bronze, ouro e prata 

dedicados aos deuses, eram tornadas públicas algumas dessas peças. O mesmo acontecia nos 

templos da antiga Roma ou noutro tipo de espaços, como nos banhos ou teatros, onde estes 

objectos podiam ser apreciados. 

Durante a Idade Média foram criados e disseminados nas cidades importantes e ricas 

Tesouros e Gabinetes de Raridades ou de curiosidades, principalmente em abadias, ordens 

religiosas e alguma aristocracia. Neles, como descreve Vinicios Stein Campos, eram reunidos 

de preferência os objectos susceptíveis de pronta conversão em dinheiro, as jóias, as peças de 

ouro, prata, marfim, pedras preciosas, moedas antigas, relíquias e incunábulos valiosos, 

obtidos como despojos em guerras vitoriosas ou trazidos nos enxovais das ricas princesas que 

se consorciavam na casa real (1965: 14). Como expõe o autor supracitado, tais preciosidades, 

que começaram a ter carácter de colecção de raridades, podem ser identificadas como as 

verdadeiras bases dos museus europeus da era presente. 

Sobre a cultura do Renascimento, sobretudo nas cidades italianas, cuja riqueza permitiu 

através do mecenato o desenvolvimento artístico e a autonomização da arte, poder-se-á dizer 

que, a partir de agora, a arte define-se por contraposição ao artesanato. E, nesse contexto, esta 

aparece como criação de algo novo. Os artistas saem do anonimato e figuram como 

personalidades. Consequentemente, esta transição assinala uma revolução de cariz estético e 

económico (entre o culto e o tesouro) ao mesmo tempo que a arte adquire uma função cultural. 

Surge, assim, o conceito de património artístico que irá desembocar na própria fundação do 

museu. 

No século XVII era frequente a exibição de esculturas e pinturas sobre cavaletes nos 

salões ou galerias dos palácios e residências dos abastados. O termo galeria, como espaço 

expositivo e de contemplação para os próprios proprietários, remonta a este período. 

Ora, como diz José Machado (1987: 12), até ao século XVIII bem avançado, colecciona-

se e exibe-se conjuntamente todo o tipo de peças consideradas interessantes, agrupadas em 

gabinetes de curiosidades. 

Contudo, só a partir do século XVIII é que a ideia de exposição de carácter público, 

ganha lugar. O primeiro museu terá sido o Ashmolean Museum, de Oxford, com a abertura das 

suas portas a 24 de Maio de 1683. Nele se encontrava a colecção privada de Elias Ashmolean, 
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constituída por elementos de história natural, colectados pelo próprio e pela colecção de Jonh 

Tradescent, doada a este em 1638. Jonh Tradescent já havia exibido a sua colecção ao público 

(for a fee – uma taxa), em 1638, assim como o seu filho John viria a fazer, na moradia de 

Lambeth, conhecida como “The Ark” (cf. www.ashmolean.org/about/historyandfuture/). O 

termo “museu” era uma novidade. Uns anos depois o New World of Words (1706) definiu-o 

como a Study (um estudo) ou Library (biblioteca); também a College (faculdade) ou Public 

Place for the Resort of Learned Men (espaço público para o recurso de homens instruídos) 

(idem, ibidem). 

O segundo museu público, criado em 1759, foi o British Museum que, por votação do 

parlamento inglês liderado por Arthur Onslow, decidiu comprar a colecção do físico e 

naturalista Hans Sloane (1660-1753) – livros, manuscritos, moedas, medalhas, gravuras e 

desenhos, pedras raras etc. –, dando origem ao British Museum. O rei George II doou a “velha 

biblioteca real” (Old Royal Library) dos soberanos de Inglaterra e com ela os copyrights. O 

museu foi abrigado numa mansão do século XVII, na casa de Montagu em Bloomsbury, 

precisamente no mesmo edifício onde se mantém hoje. A 15 de Janeiro de 1759 abre as portas 

ao público. À excepção das duas guerras mundiais permaneceu sempre aberto. 

Desde o início, o museu britânico era um novo tipo de instituição, gerido por um grupo 

de especialistas que tinha de prestar contas perante o parlamento, uma vez que a colecção 

pertencia à nação. A entrada era gratuita e para todos, tendo uma forte ligação à componente 

pedagógica ou, simplesmente, enquanto entretenimento de cariz pedagógico. Desde cedo foi 

providenciada uma sala de leitura para os estudantes poderem consultar a biblioteca assim 

como material relacionado com a colecção. A primeira sala de impressão e de desenhos, Prints 

& Drawings, abriu em 1808. 

Atendendo ao próprio aumento demográfico sentido durante o século XIX, o museu 

atraiu grandes multidões de todas as idades e classes sociais. Paralelamente, enquanto o 

trabalho pedagógico ia sendo desenvolvido através de uma série de publicações de catálogos 

da colecção, curadores apercebiam-se do potencial e interesse desta área. Trazer para o museu 

discursos apelativos, através das palestras e do desenho expositivo das colecções era, sem 

dúvida, um começo para o nascimento da museologia. 

Em 1880 deu-se o desmembramento do museu, em várias etapas, das quais as mais 

importantes são a criação da National Gallery, a remoção do sector de História Natural para o 

Museu de História Natural e a transferência do sector de Etnografia para Burlington Gardens, 

agora fechado. [cf.www.thebritishmuseum.ac.uk/visit/history.html]  
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Todavia o conceito de colecção como instituição pública, chamada “museu”, segundo 

alguns autores, surgiu efectivamente com a Revolução Francesa, que terá despoletado ideias 

inovadoras de democracia e de liberdade. Embora a transformação do palácio real em Museu 

Nacional da Republica francesa fizesse já parte da agenda do governo revolucionário. 

Assim, o primeiro verdadeiro museu público moderno de arte, criado pelo governo 

revolucionário de Robespierre, foi o Museu do Louvre; solenemente inaugurado no dia 10 de 

Agosto de 1793 com a denominação de Museum dês Arts, com finalidade recreativa e cultural. 

O novo museu emerge como um lugar envolvido de significados simbólicos, cuja 

transformação, de um palácio para um espaço público acessível a qualquer pessoa, fez dele um 

lugar de “igualdade”. 

A campanha em prol dos museus públicos em França, segundo Vinicius Stein Campos, 

começara em 1746 com La Font de Saint Yenne que propusera a reunião, num mesmo local, 

das obras de arte espalhadas pelos palácios franceses, às quais teriam acesso artistas amadores. 

Em 1750 foi feita no Palácio de Luxembourg (uma espécie de museu de arte antiga convertido, 

em 1818, no Museu de Arte Moderna de França) uma exposição de pintura que durou até 

1785; obras posteriormente (1815) enviadas para o Louvre a fim de preencherem o vazio 

deixado pelas obras retomadas pelos exércitos que venceram Bonaparte (cf.1965: 21). 

O Louvre, visto como um paradigma de museu, terá, como um célula inicial, 

desencadeado um movimento museológico mundial, independentemente da condição política e 

da estrutura social das nações europeias. No entender de Vinicio Stein Campos, a sua 

influencia na modificação da mentalidade universal com relação à museologia é incontestável 

e o exemplo francês, através da notória liderança cultural que o país exerceu por largos 

decénios nos séculos XIX e XX, levou a toda a parte a mensagem dessa iniciativa fecunda, que 

foi recebida e adoptada, em maior ou menor grau (1965: 21). 

Foi igualmente com o Louvre que os museus de arte públicos se tornaram signos das 

políticas estatais. Como indica Carol Duncan, fora de França muitas opiniões esclarecidas 

compreenderam que os museus de arte poderiam demonstrar a bondade do Estado ou dos 

municípios, revelando a mentalidade cívica dos seus líderes (cf.1991: 88). Nos meados do 

século XIX, quase todas as nações ocidentais deveriam implementar um museu ou uma galeria 

de arte. No século XX, a sua popularidade haveria de chegar inclusivamente aos países do 

“Terceiro Mundo”, onde monarcas e militares depostos criaram, ao estilo ocidental, museus de 

arte para demonstrarem o seu respeito pelos valores ocidentais e, consequentemente, a 

“marcação” da sua superioridade. Entretanto no Ocidente, a implementação de museus 
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continua a um ritmo ininterrupto. Desde o início, ter um museu de arte público trazia enormes 

vantagens às camadas políticas. 

Inerente a esta concepção, confrontamo-nos com determinados discursos políticos, como 

os de questões culturais/identidade tendencialmente nacionalistas, que se servem dos objectos 

artísticos para responderem aos seus propósitos. A propósito deste assunto, Carol Ducan 

(Exhibiting Cultures) questiona este tipo de problema procurando responder à seguinte 

problemática: o que é que os museus de arte dizem para e acerca da nossa própria cultura – que 

significados políticos eles produzem e como os produzem (cf.1991: 88). 

O século XIX é uma época em que surgem muitos dos maiores e mais importantes 

museus em todo o mundo, por um lado devido ao contexto da expansão da recente sociedade 

industrial e, por outro lado, devido à expansão colonial; sendo que os museus são, em grande 

medida, fruto da cultura romântica e da preservação e recuperação da memória que lhe anda 

associada. A origem dos museus portugueses deveu-se, em certa medida, à lei liberal de 1834 

que foi responsável pela extinção de numerosos conventos (cujos espólios viriam a ser 

albergados nos futuros museus) e também, como diz Vinicios Stein, à figura do imperador do 

Brasil, D.Pedro IV de Portugal, que expediu a resolução de 9 de Abril de 1833 pela qual ficou 

criado na cidade do Porto o primeiro Museu público do país (Museu Portuense). Contudo, o 

Acto de D. Pedro não teve cumprimento imediato. O museu só abriria ao público em Junho de 

1840 no prédio do antigo convento de Santo António da Cidade, em São Lázaro (cf.1965: 88). 

Tinha como objectivo preservar o património confiscado à igreja e particulares militantes do 

Absolutismo, e divulgá-lo ao público, com objectivos culturais e pedagógicos (cf. 24/11/06, 

www.mnsr-ipmuseus.pt/museu/historia/index.html). 

A 26 de Maio de 1911, no âmbito das reformas republicanas, o velho Museu portuense 

passou a chamar-se Museu Soares dos Reis, em homenagem ao escultor e autor de uma série 

de esculturas que fazem parte do espólio do museu; em 1932, quase um século depois da sua 

criação, o Museu Soares dos Reis adquire o estatuto de Museu Nacional, ganhando autonomia 

relativamente às tutelas académicas (consolidadas em 1839 ao partilhar a direcção com a 

Academia Portuense de Belas-Artes), iniciando uma nova expansão patrimonial. Em 1940, é 

transferido para um novo espaço, o Palácio dos Carrancas, ganhando uma nova abordagem, 

mais apelativa, afastando-se de um tipo de apresentação característica no séc. XIX (cf. 

24/11/06, www.mnsr-ipmuseus.pt/museu/historia/index.html).  

A partir de 1932, com o Estado Novo, o discurso sobre o próprio museu visa a 

acentuação do museu enquanto lugar de memória de uma nação que se quer forte e coesa 

(24/11/06, www.mnsr-ipmuseus.pt/museu/historia/index.html). 
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Na origem do Museu Nacional de Arte Antiga, fundado em 1884 sob a designação de 

Museu Nacional de Belas-Artes e Arqueologia, no antigo palácio dos Condes de Alvor (séc. 

XVIII), esteve a Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa e Hespanhola 

inaugurada no dia 12 de Janeiro 1882 (cf. Idem). O acervo reunia cerca de 4000 objectos, dos 

quais cerca de 250 foram emprestados por entidades do país vizinho: pratas, peças de 

mobiliário, azulejos, tapetes, faianças, armas, vidros, tecidos, etc. Segundo Relvas e Simões, o 

país gostou e aplaudiu a iniciativa, a mais valiosa empreza que se poderia realisar em 

Portugal para o estudo da historia artistica. A exposição esteve aberta ao público durante seis 

meses e foi visitada por mais de 100.000 pessoas, o que constituiu um êxito sem precedentes, 

uma vez que, entre nós, nunca se tinha realizado um evento semelhante (cf. Relvas e Simões, 

1883). 

Da extinção e ocupação de edifícios religiosos da região de Coimbra surgiria o Museu 

Nacional de Machado de Castro. Instalado no antigo Paço Episcopal construído sobre o 

criptopórtico que suportava parte do forum da cidade romana de Aeminium, o Museu abriria as 

portas ao público a 11 de Outubro de 1913. O seu acervo era originalmente constituído pelos 

bens de extintas casas religiosas da região e pelo núcleo do Museu de Antiguidades do Instituto 

de Coimbra. Posteriormente iria ser enriquecido por diversos legados e doações (cf. 

www.ipmuseus.pt/museus/M24363/TA.aspx). 

A par da proliferação de museus um pouco por toda a parte foram surgindo, pelas suas 

especificidades, múltiplas abordagens e discursos criando-se, desde cedo, categorias 

museológicas: belas artes, artes aplicadas, arqueologia, antropologia, etnologia, história, 

ciência, tecnologia, historia natural. E, dentro destas categorias muitos outros museus 

especializaram-se (e continuam a especializar-se) mais, como por exemplo, os de arte 

moderna, de arte contemporânea, de design, ecomuseus, museus industriais, de história local, 

da história da aviação, da agricultura ou da geologia. 

Após a segunda Guerra Mundial criam-se organismos internacionais que visam melhorar 

as condições de vida, no respeito pelos valores humanos. Surgem então organizações 

especializadas que legislam sobre o património: UNESCO, Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura, criada em 1945 através da ONU (Organização das Nações 

Unidas); ICOM, Organização Internacional não Governamental, dos museus e dos 

profissionais do museu, criado em 1946; Conselho da Europa, criado em 1949 e por fim o 

ICOMOS, Organização internacional envolvida com a promoção da conservação, protecção, 

reabilitação e melhoria de monumentos, grupos de edifícios e sítios, criado em 1965. 
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A referência e ponto de partida da actual definição internacional de museu remonta a 

1946 tendo, na oportunidade, sido adoptada pelo ICOM / UNESCO. De então para cá tem, 

naturalmente, evoluído. A definição que passamos a apresentar é de 2001 e foi adoptada na 20ª 

Assembleia – geral: 

 

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

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

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

e a fruição. 

a. A definição de museu supracitada deve ser aplicada sem quaisquer limitações 

resultantes da natureza da entidade responsável, do estatuto territorial, do sistema de 

funcionamento ou da orientação das colecções da instituição em causa. 

b. Para além das instituições designadas “museus”, são abrangidos por esta definição: 

 

i. os sítios e monumentos naturais, arqueológicos e etnográficos e os sítios e 

monumentos históricos com características de museu pelas suas actividades de 

aquisição, conservação e comunicação dos testemunhos materiais dos povos e 

do seu meio ambiente; 

ii. as instituições que conservam colecções e expõem espécimes vivos de vegetais e 

animais, tais como jardins botânicos e zoológicos, aquários e viveiros; 

iii. os centros científicos e planetários; 

iv. as galerias de arte sem fins lucrativos: os institutos de conservação e galerias de 

exposição dependentes de bibliotecas e arquivos; 

v. as reservas naturais; 

vi. as organizações internacionais, nacionais, regionais e locais de museus, as 

administrações públicas que tutelam museus de acordo com a definição 

supracitada; 

vii. as instituições ou organizações sem fins lucrativos que desenvolvem actividades 

de conservação, investigação, educação, formação, documentação e outras 

relacionadas com museus e museologia; 

viii. os centros culturais e outras instituições cuja finalidade é promover a 

preservação, continuidade e gestão dos recursos patrimoniais materiais e 

imateriais (património vivo e actividade criativa digital): 
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ix. quaisquer outras instituições que o concelho executivo, ouvido o 

Conselho Consultivo, considere como tendo algumas ou todas as características 

de um museu os meios para a investigação na área da Museologia, da educação  

ou da formação.” (ICOM, 2003: 16). 

 

 

Segundo o estudo levado a cabo pela equipa do Observatório das Actividades Culturais, 

sobre o panorama museológico português, sabemos que a aplicação ao nível nacional das 

premissas anunciadas pelo ICOM, no que diz respeito ao preenchimento das funções atribuídas 

aos museus, mostra-se difícil dada a diversidade do panorama museológico nacional. (cf. 

Santos, Maria (coord.), 2005:24). 

 

A actual Lei Quadro dos Museus Portugueses avança uma classificação dicotómica: 

museu e colecção visitável. 

Nela encontramos a seguinte definição de museu: 

 

 

1- Museu é uma instituição de carácter permanente, com ou sem personalidade jurídica, 

sem fins lucrativos, dotada de uma estrutura organizacional que lhe permite: 

 

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

através da investigação, incorporação, inventário, documentação, conservação, 

interpretação, exposição e divulgação, com objectivos científicos, educativos e lúdicos; 

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

promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade. 

 

1 – Consideram-se museus as instituições, com diferentes designações, que apresentem as 

características e cumpram as funções museológicas previstas na presente lei para o 

museu, ainda que o respectivo acervo integre espécies vivas, tanto botânicas como 

zoológicas, testemunhos resultantes da materialização de ideias, representações de 

realidades existentes ou virtuais, assim como bens de património cultural imóvel, 

ambiental e paisagístico.  

(Lei nº47/2004, de 19 de Agosto, artigo 3º) 
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A par das premissas apresentadas, o museu é uma instituição para “escutar” histórias 

sobre a cultura e a arte, dentro de uma cultura que lhe é própria e à qual, incontornavelmente, 

cabe o poder e o privilégio de decidir e legitimar o que é arte, assim como o de propor 

narrativas. 

As instituições públicas e privadas não lucrativas são, por lei, administradoras do 

património público e representantes do interesse público; a função do museu consiste em 

apresentar a arte, de forma “acessível”, para servir o consumidor/público(s) que circula(m) 

através dos seus espaços, confrontando-o/s com um ponto de vista de exposição através do 

argumento comissarial (proposta narrativa de produção de sentido(s) entre produção e recepção 

da arte), sob o qual o visitante constrói o seu próprio ponto de vista, de acordo com a sua 

cultura individual devendo, ainda, facultar aos seus visitantes alternativas para a compreensão 

das suas propostas. 

Através da adopção de uma estratégia conceptual dialogante com o visitante, a vivência 

no espaço museológico – expositivo artístico e social – torna-se mais completa. Visitante, obra, 

espaço expositivo e momento em que este a experimenta, concomitantes entre si, são 

fundamentais para a própria experiência artística e razão de ser do museu no mundo 

contemporâneo. 

O museu surge, assim como um laboratório de ideias, um espaço conceptual, 

multidisciplinar e aberto à comunicação.  

 

Pelo seu lado, colecção visitável é definida da seguinte maneira: 

 

1- Considera-se colecção visitável o conjunto de bens culturais 

conservados por uma pessoa singular ou por uma pessoa colectiva, pública ou 

privada, exposto publicamente em instalações especialmente afectas a esse fim, mas 

que não reúna os meios que permitam o pleno desempenho das restantes funções 

museológicas que a presente lei estabelece para o museu. 

2- A colecção visitável é objecto de benefícios e de programas de apoio e 

de qualificação adequados à sua natureza e dimensão através do Estado, das Regiões 

Autónomas e dos municípios, desde que disponha de bens culturais inventariados nos 

termos do artigo 19.º da Lei n.º 107 / 2001,de 8 de Setembro. 
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3- Os programas referidos no número anterior são preferencialmente 

estabelecidos quando seja assegurada a possibilidade de investigação, acesso e visita 

pública regular. 

(Lei nº47/2004, de 19 de Agosto, artigo 4º) 

 

 

Uma colecção visitável deverá, para além dos cuidados necessários à sua conservação, se 

assim for o desejo do(s) artista(s) face à concepção de um determinado objecto artístico, 

apresentar-se, desde logo, segundo regras básicas de acessibilidade, portanto funcionais. Sejam 

elas do campo da comunicação, ao nível dos conteúdos (textos, legendas, iluminação, 

disposição, equipa técnica, devidamente apetrechada para estimular o dinamismo da colecção e 

interagir com os públicos etc) ou de um campo de natureza física, de forma a não excluir 

ninguém (dignidade do espaço, acessibilidades, responsabilização das entidades públicas ou 

privadas de poder). 

 

 

8.2.1. DA NOÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO AO MUSEU 

- PLURALIDADE, SUBJECTIVIDADE E CONTAMINAÇÃO  

 

O museu, enquanto espaço colectivo de encontro, reúne uma diversidade de “olhares”. 

Espelhando, desde logo, duas ideias: por um lado, a ideia de convergência expressa na 

interdependência entre público(s) e privado e, por outro lado, a ideia de divisão entre os dois 

domínios.  

Relativamente à primeira ideia, a de convergência, existe um lugar comum (do grego 

koinon: que se identifica com o mundo comum), do domínio público (do latim publicus: que 

diz respeito a «todos»), onde a ideia de espaço público aparece convocando, 

consequentemente, uma outra ideia, a de pluralidade. 

Na segunda ideia, a de divisão, indubitavelmente, afasta-se, à primeira vista, de uma 

ideação de sinergias entre as duas esferas, a pública e a privada. Desta ideia pode advir, entre 

outras concepções possíveis, a ideia de produção/criação e legitimação, de um lado e, do outro, 

a ideia de recepção/consumo.  

O museu, enquanto espaço comum, agrega uma série de participantes e intervenientes. 

Artistas, decisores institucionais, críticos, coleccionadores, comissários, programadores, 

consultores, gestores culturais, colectivos de artistas auto-organizados, mercado editorial da 
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arte, mecenato, estruturas de ensino, poderes públicos, públicos – todos eles protagonizam 

papéis, actividades e interesses específicos, promovendo múltiplas leituras e, em conjunto, 

participam no decurso, constantemente contaminado, do próprio funcionamento do sistema 

artístico. 

O modelo cultural de Abraham Moles, exposto em A Sociodynamique de la culture 

(1967) parece combinar perfeitamente com a dinâmica apresentada, aplicado no espaço 

museológico. No seu modelo Moles, descreve como funciona a cultura de massas e 

analogamente os respectivos meios de comunicação que a difundem junto do grande público. 

Em relação a este modelo, o museu acontece como um meio de comunicação e ainda como um 

lugar comum, onde a ideia de cultura individual e de cultura colectiva convivem e interagem 

num mesmo espaço (espaço público); noção esta, intemporal e inseparável do seu 

funcionamento. Conforme esta perspectiva cibernética, há pois uma interacção permanente 

entre cultura e o meio a que ela respeita e, nesse sentido estamos em presença daquilo que 

Moles designou de sociodinâmica da cultura. 

É no lugar comum que uma mesma realidade, repleta de diversidade, se pode manifestar 

de maneira mais real e verdadeira. A existência de um espaço museológico, do domínio 

público, detentor de um espólio recheado de significados permite, do ponto de vista da 

recepção/percepção, provocar acções discursivas e, deste modo, relacionar os homens entre si, 

dependendo inteiramente da sua permanência e da sua motivação coagida pelo próprio espaço, 

no seu todo. É no lugar comum que a realidade da criação, produção e recepção coexistem, 

numa espécie de relação a três possibilitada pelo meio (museu). 

Os objectos artísticos existem porque foram criados por alguém e a sua existência ou 

condição pede sempre espectadores. Todos os objectos, porque aparecem, apontam para um 

sujeito, e, tal como cada acto subjectivo tem o seu objecto intencional, também cada objecto 

que aparece tem o seu sujeito intencional (Arendt, 1999: 29). 

A percepção humana da realidade depende totalmente da aparência, e portanto da 

existência de uma esfera pública na qual as coisas possam emergir da treva da existência 

resguardada (Arendt, in Martins, Carla (2005: 55-56) Em estreita relação com o pensamento 

de Hanna Arendt acha-se Merleau-Ponty. Na obra O Visível e o Invisível, o mundo, como diz 

Fátima Pombo, dá-se numa relação “visível-invisível” e tem a propriedade de ser visível por 

ser também invisível, de mostrar-se e de reservar-se a penumbra. A visão aparece como eixo 

que orienta a reflexão e o centro da filosofia pontyana torna-se a importância de dizer o 

mundo, de o explicar a partir do olhar. Reflectir é simultaneamente ver e dizer, o que define 

uma íntima conexão entre a visão e a linguagem. É preciso que a reflexão procure no mundo o 



Adriana de Freitas Pardal 

  - 90 - 

segredo do nosso laço perceptivo com ele, usando palavras que possam dizer esse laço pré-

lógico (2001: 145- 146). A reflexão, no sentido pontyano, deve dar a ver o olhar que nos 

impregna com as coisas e com o mundo (…), não deve ser substituída por uma “fé no 

mundo”, “fé perceptiva”, mas tem de existir circularidade entre a fonte de onde brota a 

reflexão e a reflexão (2001:146). 

Segundo Carla Martins, o termo “público” de Hanna Arendt em The Human Condition 

(1958) designa dois fenómenos relacionados entre si embora distintos. Público significa, em 

primeiro lugar, que tudo o que vem a público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior 

divulgação [publicity] possível. Para nós, a aparência – aquilo que é visto e ouvido pelos 

outros e por nós mesmos – constitui a realidade (2005:55). Realidade percepcionada/percebida 

por alguém; que no dizer de Arendt, nada do que é, na medida em que aparece, existe no 

singular (…), não é o Homem mas sim os homens quem habita o planeta. A pluralidade é a lei 

da terra (1999: 29). 

O tornar público da obra, em que Ser e Aparência coincidem, ocorre numa mesma 

realidade, num lugar comum do domínio público, neste caso no espaço museológico, capaz de 

convocar a presença de múltiplas visões, componente fundamental da noção de espaço público, 

onde a ideia de pluralidade defendida por Hanna Arendt está presente. 

O espaço museológico, como já foi exposto, poderá evocar uma outra ideia: a de divisão, 

entre privado e público; consequentemente a ideia de produção/criação e legitimação, por um 

lado e, por outro, a ideia de recepção/consumo.  

Esta distinção é estritamente necessária para o funcionamento sociocultural do sistema 

artístico. No qual o privado, conjunto vasto pertencente aos bastidores, tem o poder decisor, 

criativo e legitimidade, sobre os conteúdos que vai apresentar e como os vai apresentar. Facto 

este capital para a noção de sociodinâmica da cultura que, como explica Vaz Freixo, segundo 

a perspectiva de A.Moles, aparece sob a interacção permanente entre a cultura e o meio a que 

ela respeita, por intermédio dos criadores que provocam uma evolução (2006: 381). 

Esta oposição ou divisão, se assim a podemos chamar, entre público e privado é uma 

faca de dois gumes, uma vez que um não vive sem o outro, sendo esta relação própria do 

mundo cultural que Edgar Morin denominou de indústria cultural. Onde todos, criadores, 

produtores e consumidores, fazem parte de uma mesma cultura que, em larga escala, é 

denominada por cultura de massas. 

A noção de espaço público, para onde convergem inumeráveis perspectivas e aspectos, 

reflecte, ainda, uma outra ideia intrínseca ao conceito de pluralidade/diversidade: a diferença.  



                                     Os Discursos Museológicos – Arte e Públicos 

  - 91 - 

A diferença e as distâncias de cariz simbólico são noções estritamente necessárias ao 

equilíbrio de uma sociedade aberta, portanto, “democrática”. O espaço museológico é também 

ele reflexo de uma sociedade e também ele espaço mobilizador de dinâmicas sociais. 
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CAPÍTULO II 

INTERVENÇÃO NO ESPAÇO MUSEOLÓGICO 
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1. POLÍTICAS CULTURAIS 

 

Como já foi referido no primeiro capítulo, a comunicação no seio da organização 

desempenha um papel elementar, tanto a nível interno como a nível externo (quando a abertura 

ao meio é contemplada), de forma a assegurar a eficácia no seu sistema. O que, desde logo, nos 

permite afirmar estarmos perante um tipo de comunicação de foro organizacional, por outras 

palavras, comunicação organizacional, cujo processo visa transmitir a informação na 

organização e a relação entre os indivíduos que dela fazem parte. 

A comunicação enquanto instrumento de organização desempenha um papel 

determinante, precioso e eficaz no trabalho (comunicação funcional). Gerir, organizar é, de 

acordo com João Vaz Freixo, fazer com que as coisas sejam feitas através das pessoas e, para 

que as pessoas possam fazer as coisas de maneira eficiente e eficaz, torna-se necessário 

comunicar-lhes regularmente o que deve ser feito, como, quando, etc. E, igualmente, facultar-

lhes o como se está a fazer, para que tenham uma informação de retorno (retroacção) 

relativamente ao seu desempenho (2006: 214). 

Vital no seio de qualquer sociedade, a organização e gestão da área da cultura é 

fundamental para a institucionalização da cultura. As políticas culturais, bem como a sua 

ideação teórica e projectual, foram assumindo contornos formais e conceptuais diferenciados, 

de acordo com as ideias culturais dominantes. Nesse sentido estabeleceu-se um percurso 

sumário que vai de 1926 até à actualidade.  

Importa ainda reter que o espaço museu (qualquer outra instituição cultural) é também 

um espaço político. E, nesse sentido como diz João Carlos Brigola, as tendências dominantes 

sempre são perceptíveis, seja na tipologia das colecções, seja na organização do discurso de 

exibição, seja sobretudo nos fins justificativos da sua existência (2003: 37). 

 

 

PANORAMA DAS POLÍTICAS CULTURAIS 

 

A actuação do Estado no que se refere a políticas culturais até ao 25 de Abril de 1974 

ficou marcada pela matriz cultural do salazarismo, delimitada pelo integralismo lusitano e 

pelas tendências mais conservadoras da democracia cristã, assente na glorificação do 

nacionalismo imperialista. 

Neste contexto, fortemente anticomunista e antiliberal, o regime desde cedo procurou 

criar os mecanismos necessários à construção da sua hegemonia ideológica e cultural sendo 
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uma das suas primeiras preocupações, de acordo com diversos investigadores, a estruturação 

da acção cultural assumida como propaganda. Deste modo, em 1933 é criado o Secretariado da 

Propaganda Nacional (SPN), um órgão que se destinava fundamentalmente a veicular a 

ideologia do regime e a uniformizar o conhecimento da realidade nacional, não deixando pois 

espaço à expressão individual (Santos, Maria de Lourdes Lima (coord.), 1998: 62). A tónica 

dominante que encaminhará todas as iniciativas de carácter cultural será o nacionalismo e o 

historicismo. 

Face à incorporação de outras actividades prosseguida pelo SPN que deixara de 

corresponder ao âmbito restrito da sua designação, em 1944 passa a designar-se Secretariado 

Nacional de Informação e Cultura Popular (SNI). 

A acção politico-cultural do regime autoritário exercia-se igualmente por via do sistema 

educativo, onde a Junta de Educação Nacional desempenhava um papel dominante, quer a 

nível da “educação moral e cívica”, quer a nível do domínio da cultura. 

A cultura, dominada sobretudo pela dimensão propagandística, procurava definir os 

valores correspondentes à ideia preconizada por Salazar e, nesse contexto a liberdade de 

criação não servia de justificação para os males que dela poderiam advir para a sociedade 

(Santos, Maria de Lourdes Lima (coord.), 1998: 62). E, assim se justificava o papel da 

Censura. 

A 26 de Setembro de 1968, Marcello Caetano, sob o lema de “renovação na 

continuidade”, sucede a Salazar na chefia do Governo. Com uma perspectiva menos rígida, 

Caetano tentou acalmar as diversas facções da sociedade portuguesa: aos mais conservadores 

prometeu continuidade e aos mais liberais deu esperança de renovação. Contudo, com o 

decorrer do tempo verificou-se mais uma acentuação na continuidade em detrimento da 

renovação, em nome da ordem interna, acabando por manter todos os esquemas 

controladores do regime, como foi o caso da Censura (Santos, Maria de Lourdes Lima 

(coord.), 1998: 64). 

O fim do regime salazarista, determinado pelo golpe militar de 25 de Abril de 1974, 

inaugura a democracia em Portugal, com as consequentes mudanças no sistema político, 

económico, social e cultural. 

No domínio da Cultura, as medidas imediatas são a abolição da Censura e Exame prévio 

e a criação de uma comissão provisória (ad-hoc) que visava o controlo da imprensa, rádio, 

televisão, teatro e cinema, até à publicação de novas leis para estas áreas pelo futuro Governo 

Provisório. 
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Segundo os investigadores do Observatório das actividades Culturais, a ligação da 

cultura à educação e à comunicação social, a divisão das artes e letras em cinco áreas 

distintas (a literatura, o teatro, o cinema, a música e as artes plásticas), a importância 

atribuída à democratização da cultura e à língua portuguesa são aspectos que a partir daqui 

vão enformar, por vários anos, as políticas culturais (Santos, Maria de Lourdes Lima (coord.), 

1998: 65). 

Contudo, apesar do anúncio de uma política cultural (em que começam a existir 

discursos, declarações de intenções, leis, Programas, prazos e iniciativas por parte do Estado), 

a cultura durante este período de transição parece não ser uma prioridade dos Governos. 

Dada a abrangência dos sectores profissionais e uma vez que o âmbito deste trabalho 

incide sobre o espaço museu, em particular o museu de arte, importa agora reter algumas 

considerações com vista à problemática apresentada.  

O sector da museologia/património, “consciente” do seu poder simbólico na memória 

colectiva, da história e da identidade nacional, abre-se, por vezes, a revisitações ideológicas de 

submersão ou apagamento do presente que se teima em recusar (Santos, Maria de Lourdes 

Lima (coord.), 1998: 235), constituindo, por isso, um terreno ideológico. A própria criação 

cultural contemporânea tem aí necessárias referências anteriores. 

No plano das orientações políticas, segundo o estudo levado a cabo pelos investigadores 

do Observatório das Actividades Culturais, a área do património liderou as prioridades em 

matéria de Política Cultural. Segundo os mesmos investigadores, tal investimento será 

resultado tanto da atenção política que vai ao seu encontro como da pressão das populações, 

crescentemente motivadas e consciencializadas para a importância do património (Santos, 

Maria de Lourdes Lima (coord.), 1998: 235). 

Segundo os mesmos, no plano das orientações políticas dos Programas dos Governos 

PSD, a defesa dos enraizamentos locais, sustentada pela especificidade dos territórios e 

sentimentos de comunidade, bem como a da língua portuguesa no mundo, constituem amiúde 

as orientações de referência. Também, segundo estes, proliferam medidas de cariz específico: 

inventariação, e divulgação de património nacional; constituição de uma rede nacional de 

arquivos, qualificação de recursos humanos, reestruturações orgânicas, etc. (Santos, Maria de 

Lourdes Lima (coord.), 1998: 236). 

Com o Governo PS (de 1983-1985), a preponderância do património nos Programas 

diminui um pouco. No domínio das propostas mais concretas, surge a nítida ideia de executar 

o que não foi feito pelos Governos anteriores: aceleração do inventário do Património, 

reformulações institucionais, etc. (Santos, Maria de Lourdes Lima (coord.), 1998: 236). 
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No plano dos dispositivos encarregues de viabilizar as políticas, sucederam-se várias 

medidas, nomeadamente a criação do Instituto Português do Património Cultural (IPPC) em 

1980, o Arquivo Nacional Torre do Tombo (NA/TT) em finais de 1985. Entretanto, dada a 

necessidade de autonomizar determinados sectores do IPPC surge, em 1987, o Instituto 

Português do Livro e da Leitura (IPLL); em 1888, o Instituto Português de Arquivos (IPA); e 

em 1991, o Instituto Português de Museus (IPM). Na vigência do XII Governo (constituído 

pelo Partido Social-Democrata), e ao abrigo de um conjunto de medidas ditas de 

racionalização das estruturas existentes, assiste-se à extinção do IPA, e à criação, em 1992, de 

um organismo designado por Arquivos Nacionais/Torre do Tombo. Em 1992 cria-se também o 

Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR) como tutela da área 

do património cultural (conf. Santos, Maria de Lourdes Lima (coord.), 1998: 236-237); e em 

1997, o instituto português de arqueologia (IPA). Apesar de todas estas reformulações 

orgânicas (muitas vezes em posição de justaposição de competências), o património continua 

como domínio disperso por várias instituições públicas e privadas. O que traz problemas 

acrescidos quando se pretende lançar a Lei-Quadro do Património, ou proceder ao seu 

inventário (cf. Santos, Maria de Lourdes Lima (coord.), 1998: 236-237).  

Em 2006, assiste-se à extinção e à nova reformulação do IPA, do IPPAR e da Direcção-

Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), que foram fundidos, dando origem 

ao Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), cuja origem 

estará em possíveis descoordenações e cortes orçamentais. Recentemente, de acordo com as 

últimas notícias divulgadas nos media, o Instituto Português de Museus e serviços dependentes 

(IPM) foram extintos por efeito da entrada em vigor da Lei Orgânica do novo Instituto dos 

Museus e da Conservação, I.P. ou ICM, aprovada pelo Decreto-Lei 97/2007, de 31 de Março. 

Contudo, a descentralização das actividades do ministério é essencial para sua maior 

institucionalização, medida essa só possível a partir do 25 de Abril. Conforme as orientações 

políticas de cada governo, a cultura organiza-se por vários ministérios ou reúne-se numa só 

secretaria de Estado, ou depende de um determinado ministério próprio. 

Mas a ausência de uma política consistente de formação de pessoal qualificado e 

profissionalizado para actuar na organização de diversos domínios da cultura continua a ser um 

dos principais obstáculos das instituições culturais do país, nomeadamente no caso dos 

museus, designadamente a qualificação e aumento de técnicos especializados, em áreas como o 

restauro, edição, educação, bem como para os serviços de vigilância…  
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2. O MUSEU ENQUANTO ESPAÇO DE APRENDIZAGEM, DE PRODUÇÃO 

DE CONHECIMENTO E DE COMUNICAÇÃO 

 

O museu como um espaço educativo, ainda que informal, pode ser entendido como um 

local de aprendizagem e de produção de conhecimento. 

Nas últimas décadas, a compreensão de noções como a de educação, conhecimento, 

comunicação e informação têm sofrido, face aos desafios da pós-modernidade, uma mudança 

de paradigmas, na qual os museus se encontram incluídos. Consequentemente, os museus têm 

vindo a reformular o seu papel, a sua identidade e relevância enquanto espaços de construção 

do conhecimento. 

Actualmente, a educação, num sentido amplo, pode ser entendida como um processo de 

ensino- aprendizagem contínuo que se realiza ao longo da vida e em todos os momentos 

implicando, de forma activa, a pessoa. E, nesse sentido, o conhecimento, de acordo com o 

novo paradigma, passa a ser encarado como resultado de uma construção activa, um processo 

de construção de significados, contrariamente à concepção em que o sujeito, no acto de 

conhecer, era visto numa posição de consumidor “passivo”. De acordo com o novo paradigma, 

o conhecimento não pode dissociar-se do seu aspecto construtivo nem do processo de 

comunicação em si mesmo, que perspectiva simultaneamente à construção a partilha de 

informação (cf. Silva, Susana, 2006: 109). 

Combinados nestas premissas, alguns serviços educativos de museus têm procurado 

explorar as potencialidades do espaço museológico, portador de conhecimentos passíveis de 

serem apreendidos, assentando a sua prática e programação nas contribuições do 

construtivismo crítico. Esta teoria educativa entende o indivíduo como sendo activo na 

construção da interpretação das suas experiências educacionais, a partir das suas competências, 

dos seus referentes, do seu percurso de vida, da sua bagagem cultural ou da sua motivação 

pessoal. 

Presenciar, ao vivo, os objectos artísticos expostos nos museus, permite a sua leitura e 

interpretação de forma mais facilitada, contribuindo ao mesmo tempo para uma sociabilização 

com o universo artístico que poderá potenciar novas aprendizagens, despertar ou cultivar o 

gosto estético e a sensibilidade.  

Os serviços educativos do tipo construtivista procuram criar espaços de comunicação 

abertos ao diálogo, responsabilizando os visitantes pela sua aprendizagem. Esses espaços 

visam actuar mais como facilitadores e potenciadores do processo do que como fonte única de 
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conhecimento, sendo possível observar-se a ideia de museu enquanto lugar que “proporciona 

experiências” (ideia originada pelos desenvolvimentos das teorias educacionais). 

Os objectos artísticos, suportes de múltiplas leituras, cumprem a sua finalidade se houver 

uma relação entre estes e os seus espectadores. Nessa relação podemos estabelecer, ou não, 

diálogos convocados por estes de acordo com a nossa capacidade. A troca de informação, 

independentemente do seu aspecto, por exemplo visual ou verbal, permite estabelecer 

processos de inferência e transferência de conhecimentos que se possuem. Ao relacionarmo-

nos com um objecto artístico (consoante a nossa motivação e disposição para o apreendermos, 

partindo, desde logo, do nosso conhecimento) somos confrontados com a nossa capacidade de 

interpretar, de emitir um juízo de valor. A relação promovida por este tipo de aproximação 

permite uma aprendizagem que já não passa apenas, como acontecia até aos anos 70, pelos 

conteúdos ou pela razão, mas também pela sensibilidade e pela emoção. A aprendizagem 

informal, acto espontâneo, que se pode desenvolver numa exposição vai, desde logo, depender 

das motivações, expectativas e conhecimentos prévios de cada indivíduo, mas também da 

forma como os produtores da exposição a apresentam e a comunicam.  

 

 

2.1. ESPAÇO DE COMUNICAÇÃO 

 

A relação das obras, das instituições e dos criadores com os públicos integra-se 

perfeitamente com a ideia de museu como espaço de comunicação.  

A par do discurso expositivo, a comunicação da exposição, fundamental à partilha do 

campo artístico e à aprendizagem (um dos aspectos do museu), deverá contemplar a existência 

de variados recursos (livros, textos de sala, textos de parede, legendas, serviço educativo, 

conferencias, seminários, debates, etc.), de forma a possibilitar a todos os seus públicos, de 

forma mais democrática, o acesso e a discussão dos seus conteúdos e/ou conceitos. 

A nova concepção do papel educativo do museu, revista durante as “V Jornadas 

�eñalizaci de Departamentos Educativos y Acción Cultural” (Granada, 1986), defende, 

justamente, que la exposición há de ser intelible y legible, posibilitando el reconocimiento de 

su estrutura, de la jerarquización y organización de los contenidos, de la señalización de 

textos, del recorrido previsto, etc., condiciones necesaria, para divulgar conocimientos 

científicos a un amplio público (…) (Garcia Blanco, 1999: 97). 

O espaço museológico, entendido como um espaço propenso a novas aprendizagens, e 

porque a aprendizagem se constrói ao longo da vida, não pode ficar alheio às suas novas 
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exigências. O museu enquanto espaço público, com obrigações públicas, deve oferecer várias 

abordagens e estratégias comunicativas aos seus visitantes; mas, para isso necessita conhecer, 

tanto quanto possível, as expectativas dos seus públicos de forma a não se tornar elitista. A 

aproximação da noção de museu, como espaço de comunicação, ao próprio processo de 

construção de conhecimento permite-nos fazer, desde logo, uma nova abordagem aos espaços 

educativos, entendidos, cada vez mais, como interfaces de comunicação entre os públicos e a 

instituição.  

De facto, como diz Susana Silva (2006: 109), o enfoque que vem sendo dado à 

comunicação enquanto processo de negociação de sentidos vem reforçar justamente esse 

espaço que não reside nem nos comunicadores nem nos conteúdos, mas sim na dialéctica 

permanente entre ambos. 

 

 

2.2. FUNÇÃO EDUCATIVA DO MUSEU 

 

O museu passa a considerar-se, efectivamente, ao serviço da sociedade, com fins de 

estudo, educação e fruição, desde logo na definição que dele é dada pelo ICOM (Comité 

Internacional de Museus) em1947, tornando-se gradualmente mais evidente até aos dias de 

hoje. 

A Lei- Quadro dos Museus Portugueses e a própria definição de museus estabelecem a 

função de “educação” como uma das principais funções museológicas. Como diz C. Camacho, 

citando o art. 42.º, da lei da obrigatoriedade de o museu desenvolver de forma sistemática 

programas de mediação cultural e actividades educativas que contribuam para o acesso ao 

património cultural e às manifestações culturais. O ponto 2 do mesmo artigo refere que o 

museu promove a função educativa no respeito pela diversidade cultural tendo em vista a 

educação permanente, a participação da comunidade, o aumento e a diversificação dos 

públicos (cf. 2006: 9). 

Na sociedade actual, como se vem constatando, desde logo na passagem gradual de uma 

política museística centrada no objecto (na aquisição e na conservação) para uma política 

centrada nos sujeitos que dele podem usufruir, a função educativa dos museus, de todas as 

funções museológicas, é a que se tem destacado em termos de objecto de reflexão. Como se 

comprova pela proliferação de bibliografia, de trabalhos de investigação, de revistas 

especializadas e de colóquios/encontros que têm vindo a domínio público.  
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Esta nova perspectiva, focada especialmente nos sujeitos, tem levado alguns autores a 

afirmarem que, para se avaliar a relevância de um museu, não se deve perguntar que colecções 

tem, mas o que faz com o acervo que possui. Atente-se que, como acontece em quase todos os 

domínios, o interesse por esta matéria dá-se em ritmos distintos nos diferentes países. No caso 

nacional, apesar do interesse que vem sendo manifestado por estes assuntos, assim como o 

trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos serviços educativos, continua a existir uma 

grande carência de publicações sobre o assunto tendo, por isso, de se recorrer, frequentemente, 

à literatura publicada no estrangeiro. Neste contexto, em 2001 realizou-se em Portugal no 

Centro Cultural de Belém o encontro museus e educação, organizado pelo Instituto Português 

de Museus, a fim de promover a reflexão e o debate alargado para os novos desafios que se 

colocam aos museus. São várias as perspectivas sobre a função educativa nos museus. Entre 

outros investigadores que se preocuparam com o assunto, David Fleming, director dos Tyne & 

Wear Museums e presidente da National and Museums and Galleries on Merseyside, um dos 

oradores convidados no encontro em Portugal, defende que a educação é o ponto central de 

toda a actividade dos museus e que esta e a promoção da aprendizagem são o principal 

objectivo dos museus. Fleming vai ainda mais longe ao afirmar que a educação é a única 

razão de ser dos museus. Esta perspectiva tem implicações profundas na definição de uma 

política educativa para os museus, o que significa que a política educativa se identifica muito 

com a política museológica global, que os factores educativos são determinantes da política 

museológica e que, de facto todas as outras políticas museológicas são subservientes da 

política educativa, sendo o seu objectivo dar apoio ao cabal cumprimento da principal função 

do museu, que é educar. (Mineiro, 2001: 21). Para Fleming, esta tomada de consciência 

política museológica significa que tudo gira à volta da educação. Nesse sentido, a 

investigação, a recolha de documentação, a conservação, o marketing, o planeamento 

estratégico, a gestão de projectos, a angariação de fundos, o design, as exposições, as 

publicações e todos os modos de comunicação são iniciativas que servem de suporte à 

educação e que são parte da função educativa. (Mineiro, 2001: 21). 

Também a este respeito é de igual opinião Manuel Borja- Ville, actual director do Museu 

d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), quando expressa que a principal função de um 

museu é de produção de conhecimento e de educação. Indica ainda a necessidade paralela de 

existência de outras estruturas com os mesmos objectivos e questiona, a esse propósito, a 

diferença existente entre um museu e um centro de arte. Os dois são estruturas educativas e de 

conhecimento, mas o museu cria uma memória e tem responsabilidades perante o futuro. Esta 

criação de memória poderá até constituir uma pequena diferença, mas sendo o museu um 
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espaço de educação, ele é um espaço político, uma esfera de relação, de diálogo, de 

interacção, ou seja, uma esfera pública. E, finalmente, porque a cultura se enquadra na 

sociedade em que vivemos, ela estará desde o princípio absorvida pelo próprio sistema, 

existindo obviamente uma responsabilidade política em relação ao lugar que o museu ocupa 

na sociedade. Mas, na verdade, se tivesse que apontar a função essencial do museu, e 

reiterando o que se disse anteriormente, apontaria a do conhecimento e educação (entrevista 

na revista digital arte capital). 

Estas perspectivas estão claramente em contraste com a visão tradicional de museu, 

segundo a qual as actividades educativas servem as outras actividades, como a de investigação, 

as bolsas de estudo e a conservação. 

Como alude Fleming, a função educativa dos museus está a tornar-se cada vez mais 

generalizada no Reino Unido e actualmente sob pressão do próprio governo. Colocando, assim, 

em causa os museus mais tradicionais, “obrigando-os” a questionarem-se a si próprios se 

quiserem continuar a receber apoio e financiamento do sistema político adoptado (cf. Mineiro, 

2001: 21). 

 

Tyne & Wear Museums: educação no coração 

 

Para um aprofundamento maior na questão que vem sendo abordada, detenhamo-nos 

agora no testemunho de Fleming que ilustra como funcionavam os Tyne & Wear Museums 

(consistem em dez museus e galerias de arte com um corpo profissional de cerca de duzentas e 

vinte pessoas e mais de um milhão de visitantes por ano) há cerca de quinze anos. Estes não 

eram muito diferentes dos outros museus. Dispunham de uma equipa de educadores ligada a 

treze museus, não eram organizados enquanto departamento e não dispunham de coordenação 

de esforços. O seu papel era estritamente limitado às visitas escolares. Relativamente à questão 

orçamental, os cargos educativos eram suportados pelo orçamento dos museus, ao contrário de 

muitos outros museus municipais, cuja função educativa foi e ainda é financiada por um 

separado e distante Education Comitte of the Local Government Authority. Tal conjuntura, na 

opinião de Fleming, é reveladora da ideia de que a educação em museus diz respeito 

essencialmente às escolas. 

Em 1991 foi criado o Serviço Educativo dos Tyne & Wear Museums dirigido pela 

primeira vez por um dos membros da equipa. A política então adoptada, segundo Fleming, 

passou a valorizar mais os técnicos de educação em museus conferindo-lhes uma maior 

autoridade. Por exemplo, passaram a ser incluídos nas equipas de planeamento de todas as 
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exposições desde a concepção do projecto à escolha do assunto, estilo e conteúdo, tendo, de 

facto, direito de veto final sobre todos os textos destinados ao público. Passaram a estar 

integralmente presentes em todos os projectos de exposição, em vez de serem chamados só no 

final para prepararem actividades para as escolas, quando todas as decisões importantes já 

tinham sido tomadas pelos conservadores (Mineiro, 2001: 21). 

Esta abordagem passou pela aprovação da administração tratando-se de uma política de 

todo o museu e não apenas do Serviço Educativo. Esta política é revista e alterada anualmente 

de acordo com uma nova investigação e avaliação de projectos. Contudo, a introdução tem-se 

mantido sem alterações desde que foi redigida há sete anos atrás (2001) e diz o seguinte: 

A educação está no coração dos museus. Os museus proporcionam ocasiões para que 

todos os seus visitantes possam aprender ao longo da vida, e o papel do Serviço Educativo é 

assegurar a qualidade da experiência vivida ao longo dessas visitas. 

Esta estratégia educativa só pode resultar dentro de uma política museológica global e 

com consultadoria e apoio efectivo da equipa da conservação, marketing e administração. O 

ideal é ter toda a equipa a trabalhar em conjunto para criar um ambiente que seja acolhedor, 

amigável, acessível e agradável, de modo a encorajar a exploração e a descoberta (Mineiro, 

2001: 21). 

A estratégia educativa passa por usar testemunhos do mundo humano e natural para 

desenvolver a imaginação, aumentar a compreensão e o prazer das pessoas de todas as 

idades, meios e capacidades (Mission Statement). 

 

Implementação de uma política museológica e educativa 

 

David Fleming considera que os museus podem e devem considerar os programas 

políticos e assegurar que as suas próprias políticas estão em consonância com eles, se 

quiserem maximizar as possibilidades de financiamento. Esses programas políticos denotam 

preocupações crescentes com a polarização da sociedade que se traduz no fosso entre 

privilegiados e os não privilegiados, entre os incluídos e os excluídos (Mineiro, 2001: 25), 

adoptando-se como principais linhas políticas, para tentar resolver esta polarização, a educação 

como prioridade absoluta e o acesso à educação. A essência da inclusão social. Ainda no 

pensamento de Fleming, aos políticos pouco interessam as funções tradicionais do museu, ao 

contrário do potencial educativo que este oferece, muito mais atraente  

No caso nacional, foram tomadas algumas iniciativas governamentais recentes que 

incidiram na articulação entre os Ministérios da Cultura e da Educação, repercutindo-se nos 
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museus dependentes do extinto Instituto Português de Museus e serviços dependentes (agora 

ICM) através da afectação de pessoal docente ao trabalho nestes. Ainda no âmbito da 

cooperação entre os Ministérios da Cultura e da Educação, C. Camacho faz uma referência 

positiva ao Concurso de âmbito nacional “A Minha Escola Adopta um Museu”, que decorreu 

pela primeira vez no ano lectivo de 2005/06, participando 73 escolas de todo o País, com 302 

projectos candidatados e 49 museus da RPM envolvidos (conf. 2006:9). Tal concurso tem por 

objectivo estimular o conhecimento da realidade museológica nacional, através do contacto das 

escolas com os museus da RPM e consequente sensibilização para a conservação, protecção e 

valorização do património cultural. Consistiu na elaboração de trabalhos criativos a partir de 

testemunhos dos acervos dos museus que foram objecto de avaliação por um júri e de 

apresentação final em exposição num museu do Instituto Português de Museus. 

 

 

3. SERVIÇOS EDUCATIVOS: DOS CONCEITOS À PRÁTICA 

 

O espaço museológico, portador de uma série de objectos comunicativos recheados de 

ideias e conceitos culturais, é um espaço potenciador de predisposições, fortíssimas para a 

aprendizagem e que é, sem dúvida, um recurso poderoso para a educação formal. É do senso 

comum que a experiência directa com o objecto real é claramente diferente daquela feita a 

partir de uma descrição ou reprodução, quer seja escrita ou por meio multimédia. A 

experiência de aprendizagem num museu não é igual ao processo desenvolvido no espaço 

escolar.  

O museu percebido como espaço comunicativo de partilha, de diálogo e relação, em 

permanente construção de conhecimento e negociação de discursos e leituras, vai provocar, 

desde logo, desafios aos seus serviços educativos, justamente por estes, cada vez mais, 

procurarem construir este espaço.  

Esta concepção museal, de tipo interactivo, implica uma transformação estrutural na 

forma como os museus se relacionam com as suas colecções e as suas audiências, uma vez que 

o enfoque deixa de estar nos objectos museológicos em si mesmos, para se centrar sobretudo 

no seu potencial comunicativo (Silva, 2006: 109). Nesta perspectiva, os serviços educativos 

desempenham um papel crucial. 

A relação entre museus e educação, como esclarece Clara Camacho, cedo começou a 

interessar os profissionais das instituições museológicas. O primeiro serviço educativo num 

museu português surgiu há pouco mais de meio século através de João Couto quando fundou, 
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de forma pioneira uma nova frente de actuação, o serviço educativo no Museu Nacional de 

Arte Antiga, o qual dirigia. Outro exemplo demonstrativo desse interesse é o Seminário e o 

conjunto de conferências organizados pela Associação Portuguesa de Museologia em 1967, 

contudo, foi preciso esperar pelo final dos anos setenta e pelo início dos anos oitenta do 

século XX para assistir a um primeiro surto significativo de criação de serviços educativos em 

museus, numa primeira fase sobretudo em museus da administração central e em alguns 

privados e posteriormente no contexto da imparável criação de museus autárquicos. Este 

fenómeno encontra nos anos mais recentes, de finais dos anos noventa ao início do novo 

século, uma expressão mais vincada e mais estruturada, quer na criação de museus que 

prevêem na sua estrutura organizacional desde logo a existência de serviços educativos 

previamente existentes, adaptando-os aos novos desafios dos tempos actuais (Camacho, 

2006:1). 

O surgimento e a evolução dos serviços educativos dos museus portugueses inscrevem-

se necessariamente no quadro evolutivo dos próprios museus e na mudança de paradigma 

desta instituição, verificada ao longo dos últimos trinta anos. Nesta mudança duas palavras-

chave se destacam: abertura e alargamento, fundadas na abertura dos museus à sociedade, no 

alargamento dos seus conteúdos patrimoniais, na extensão geográfica e territorial e na 

complexificação organizacional (Camacho, 2006:1). 

Os museus, dada a sua complexidade organizacional, incorporam actualmente um 

conjunto de funções com especificidades e gestão próprias e muito variadas, atendendo, desde 

logo, à própria natureza dos seus acervos, da sua dimensão e das características das respectivas 

tutelas. 

Os serviços educativos, entendidos como estruturas organizadas, inscritos organicamente 

no museu, desempenham um papel muito importante com objectivos educativos, mesmo que 

de maneira informal, na interligação da entidade museológica com os seus públicos, assim 

como com a comunidade que a rodeia, competindo-lhes o cumprimento da função museológica 

de educação. Função inerente ao próprio conceito de museu, que se articula com as restantes 

funções museológicas de estudo e de investigação, de incorporação, de inventário e de 

documentação, de interpretação e de exposição (Camacho, 2006: 2). Contudo, os estudos 

levados a cabo pela equipa de investigação do Observatório das Actividades Culturais (OAC), 

revelaram que apenas 48% das instituições museológicas afirmaram em 2002 possuir este 

serviço; ainda assim, verificaram um relativo crescimento em relação a 2000, de 44%. Como 

certificaram estes investigadores, a situação real, apesar de se verificar uma tendência 
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crescente deste tipo de serviço nos museus portugueses, é a de que em 52% dos casos este tipo 

de serviço ainda não existe (cf. Santos, Maria de Lourdes, 2005: 55-56).  

Todavia, como teremos ocasião de aferir, o número de abertura de serviços educativos 

parece ter diminuído nos últimos anos. O que é motivo de reflexão, uma vez que seria de 

esperar uma maior atenção à acção educativa por parte dos museus de criação mais recente, 

designadamente aqueles nascidos já depois da existência da Rede Portuguesa de Museus e 

cientes dos requisitos de integração nesta Rede, quesitos que viriam a ser vertidos com maior 

extensão e rigor na Lei Quadro dos Museus Portugueses, de 2002, (…), cuja integração 

depende do cumprimento de um conjunto de quesitos que atestam precisamente da condição 

de “museu” (…). A situação de partida dos museus da RPM quanto à existência de serviço 

educativo estruturado, com funcionamento regular e com actividades programadas e 

divulgadas é da ordem dos 91%. Nos restantes 9% encontramos situações de tendência 

maioritariamente evolutiva quanto à passagem de uma situação de “promoção de acção 

educativa pontual” para a “existência de serviço educativo” (Camacho, 2006: 4). 

Na procura de um melhor conhecimento desta realidade nacional, a equipa do OAC 

procedeu ao cruzamento das entidades possuidoras deste tipo de serviço com as variáveis 

independentes, vejamos: 

Segundo o Inquérito do INE/OAC (cf. Santos, Maria de Lourdes, 2005: 57), reportando-

se aos valores de 2002 dos museus que afirmam possuir Serviço Educativo conforme a 

dependência tutelar, a distribuição geográfica e o ano de abertura do museu, as maiores 

percentagens, de cerca de dois terços, dos museus com este serviço encontram-se nas entidades 

da Administração Central. Seguindo-se, também com percentagens superiores a 50%, os 

museus dependentes dos Governos das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, 

enquanto nos de dependência local essa percentagem é de 45%, descendo para 41% nos 

Privados Não Lucrativos. As flutuações percentuais que mais chamam a atenção são as 

verificadas do ano 2001 para o de 2002 quando, por um lado, as entidades dos Governos 

Regionais que afirmam possuir Serviço Educativo baixam de 57% para 52%, e por outro os 

Privados Lucrativos que, de 49% em 2000, descem para 34% em 2001 e sobem para 43% em 

2002. 

Em relação à distribuição geográfica, é a região da Madeira que revela maiores 

percentagens de museus com serviços educativos (71%), enquanto no Continente é a região de 

Lisboa e Vale do Tejo (57%), seguida do Norte (50%). 

 No tocante à abertura de serviços educativos, a existência destes em museus mais 

antigos é dominante. De acordo com o estudo supracitado, são os museus abertos antes dos 
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anos setenta os que possuem maioritariamente estes serviços. Por seu turno, os anos noventa 

do século XX evidenciam-se por terem um valor superior aos anos anteriores (46%). A 

percentagem desce nos museus criados entre 2000 e 2002 (38%). 

No que diz respeito às actividades propostas para os visitantes, ainda segundo o estudo 

da OAC, a mais mencionada é Visitas Guiadas com mais de 82% das entidades museológicas 

(percentagem de 2000). Seguem-se em importância Acções dirigidas ao público escolar e 

Exposições temporárias referidas, em qualquer dos anos, por mais de metade das entidades. 

A opção Outras é a que regista as percentagens mais baixas (12%em média); destacam-se 

ainda os 5% de entidades que assinalaram Nenhuma actividade. A importância destas três 

actividades – Visitas Guiadas, Acções dirigidas ao público escolar e Exposição temporária –, 

com percentagens acima dos 50%, “permite mostrar a crescente preocupação das entidades 

com os públicos, aqui acentuada tanto na preparação de novas temáticas a expor, como no 

contacto directo. 

Relativamente aos públicos das actividades referidas, cujas ofertas visam sobretudo 

públicos com escalões etários mais baixos, encontramos cada vez mais actividades dirigidas 

aos públicos não escolares, constituídos por indivíduos adultos, integrados ou não em grupos 

organizados: visitas temáticas às colecções dos museus oferecidas pela maioria dos museus e 

visitas temáticas aos recursos patrimoniais diversificados dos territórios onde os museus se 

inserem, assim como, visitas autónomas sugeridas pelo Museu Calouste Gulbenkian. 

Quanto às publicações/edições produzidas pelas entidades museológicas, verificou-se 

que o Folheto/desdobrável é o mais referido na maioria dos casos (69%) como estando 

disponível para distribuição ou venda ao público. Acrescente-se ainda que é também crescente 

o número de entidades que disponibilizam o catálogo (36%) e o Roteiro/guia (32%). Os 

suportes audiovisuais e multimédia – Cassete vídeo e CD-ROM – registam apenas 9% e 7%, 

respectivamente. Com Nenhuma edição disponibilizada encontram-se 16% das entidades (cf. 

Santos, Maria de Lourdes, 2005: 56-58). 

 

 

3.1. OS SERVIÇOS EDUCATIVOS NO SEIO ORGANIZACIONAL DOS 

MUSEUS 

 

A inscrição dos serviços educativos nos próprios museus é um aspecto, como afirma 

igualmente Camacho, de grande interesse e que se cruza naturalmente com questões de foro 

organizacional e de gestão dos próprios museus. Na esteira do seu pensamento, irrompem 
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questões fundamentais para a própria validação e reconhecimento deste serviço, que se ligam 

naturalmente com a existência de uma política museológica, tais como: Que lugar ocupa o 

serviço educativo no organigrama do museu? Que relações se estabelecem entre serviço 

educativo, a direcção do museu e os restantes serviços, de conservação, de documentação, de 

segurança e divulgação? Existe uma política educativa definida para o museu, em 

consonância com a missão ou vocação do mesmo museu? Quais os recursos humanos e 

financeiros do serviço educativo? Os recursos financeiros estão previstos em plano de 

actividades e orçamento? 

A apresentação destes problemas com que se confrontam diariamente os órgãos ligados 

directamente, ou não, aos serviços educativos, serve no presente estudo para pensar sobre a 

realidade nacional. A autora citada revela que, reportando-se, desde logo, ao universo dos 

museus da RPM, grande parte dessas questões continua por responder, uma vez que o seu 

conhecimento implicaria o levantamento de um conjunto de dados específicos para o conjunto 

dos serviços educativos dos museus da RPM, ou a existência de um estudo sobre os mesmos, o 

que não foi ainda realizado (Camacho, 2006: 4). Por outro lado, alguns desses aspectos são 

ainda recentes na gestão dos museus portugueses  

Sobre esta realidade o enquadramento estrutural do serviço educativo varia, consoante os 

enquadramentos tutelares, assim como na mesma medida a inserção orgânica destes serviços, 

mais ou menos informais. Por falta de um estudo específico, continua a ser difícil caracterizar 

o pessoal adstrito aos serviços educativos, nas suas categorias e funções, em que o vínculo de 

ligação à instituição museológica é variado, conforme as situações; desde a existência de 

pessoal que faz parte do quadro do museu, à aquisição de serviços a profissionais 

especializados em educação e em expressões artísticas para projectos específicos, a recurso a 

estagiários do Instituto de Emprego e Formação Profissional (comum aos museus dependentes 

do IPM) e a cooperação com docentes (cf. Camacho, 2006: 4-5). 

No tocante ao pessoal adstrito aos serviços educativos, designadamente os educadores 

de museu (entre outras designações) – uma categoria profissional inexistente em Portugal, 

pelos quais passa uma grande relação com o exterior e a própria aplicação de uma política 

educativa nos museus, continua-se, pelo facto de não existir uma formação académica 

específica em educação em museus, a não conferir dignidade às funções que estes têm a cargo. 

Situação contraditória com o anúncio de uma política educativa sólida nos museus. Sendo 

certo que, enquanto domínio relativamente novo no país, exige investimento, tanto a nível de 

formação como da sua inclusão nos quadros profissionais das organizações museológicas. 
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Quanto aos recursos financeiros nos planos de actividades e orçamentos de museus, nos 

museus da RPM, desconhecem-se os valores sobre a afectação destes recursos aos serviços 

educativos do museu. Conforme a autora citada, verifica-se pontualmente nalguns museus a 

colaboração de mecenato para a promoção de algumas destas actividades (cf. Camacho, 2006: 

5). 

Outro aspecto a ter em conta prende-se com a existência de instalações próprias para o 

funcionamento normal de um serviço e para as actividades desenvolvidas. Apesar do trabalho 

que vem sendo feito, é irregular no conjunto destes museus. 

 

 

3.2. UM CASO: O SECTOR DE EDUCAÇÃO DO CENTRO DE ARTE 

MODERNA JOSÉ DE AZEREDO PERDIGÃO 

 

A informação que passamos a apresentar sobre o Serviço Educativo do Centro de Arte 

Moderna José de Azeredo Perdigão (CAMJAP) teve como suporte um documento interno, 

entregue numa reunião liderada pela responsável do Serviço Educativo, com a equipa de 

colaboradores deste mesmo serviço, a 22 de Maio de 2006. O documento foi redigido por 

Susana Gomes da Silva, Coordenadora do Sector de Educação. 

 

O Sector de Educação do Centro de Arte Moderna em questão, criado em Julho de 2002, 

foi concebido pelo desejo de dotar o museu de um espaço para a interpretação da sua colecção 

e suas exposições e para a comunicação com as audiências, aprofundando e desenvolvendo as 

existentes premissas basilares sobre as quais assentava já a missão da instituição. Diz o 

seguinte, e citamos: 

 

a) divulgar e estudar a arte moderna e contemporânea, com especial 

incidência na arte portuguesa através da apresentação permanente de obras da 

colecção do Centro e da organização de exposições temporárias 

b) desenvolver o interesse do público pela arte moderna e contemporânea, 

através de acções nas áreas da educação, da divulgação e da animação e da captação 

de públicos através de programas específicos 

 

Nascido num momento de reestruturação orgânica, que acarretou a extinção e o 

surgimento de alguns serviços, assim como o reequacionamento e integração de outros, como o 
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antigo Centro Artístico Infantil (CAI) (uma estrutura criada na década de 1980 na senda do 

movimento da Educação pela Arte em Portugal, que funcionava de forma autónoma, num 

edifício à parte, nunca se tendo instituído como um espaço direccionado para a interpretação e 

exploração da colecção), o novo Serviço Educativo do CAMJAP, assente nas premissas da 

actual educação museal, que privilegia o trabalho directo com a colecção e exposições 

temporárias, apresentou-se como uma oportunidade de criar um espaço capaz de responder aos 

actuais desafios. 

Com efeito, a missão do Sector de Educação do CAMJAP procurou estruturar-se em 

torno de 4 eixos essenciais, com a intenção de amplificar as premissas iniciais. São eles: 

 

a) a divulgação e interpretação da arte moderna e contemporânea ( a 

partir da colecção e exposições), numa perspectiva de plurivocalidade e 

interculturalidade, integrando-a nos desafios e problemáticas da Cultura Visual e seu 

papel na sociedade contemporânea 

 

b) o desenvolvimento de uma programação diversificada e transversal, 

assente numa perspectiva educativa construtivista crítica capaz de promover o 

cruzamento de olhares e leituras e de contribuir para o alargamento das 

acessibilidades. 

 

c) a construção de um espaço para reflexão, diálogo e debate a partir da 

Arte Moderna e Contemporânea e seus campos de estudo associados 

d) a construção de um espaço para a reflexão, promoção e debate sobre a 

Educação Museal e seus contributos para a prática educativa actual em ambiente 

museu 

 

Assente nestas premissas, o Sector de Educação tem procurado desenvolver uma 

programação variada – publicações didácticas e lúdicas, visitas guiadas, visitas-jogo, ciclos 

temáticos, oficinas de expressão artística (de longa, média e curta duração), cursos e debates – 

dirigida quer à comunidade escolar (professores, educadores, alunos de todos os níveis de 

ensino) quer aos restantes públicos especialistas e não especialistas (crianças, jovens, adultos, 

famílias, pessoas com necessidades educativas especiais e/ou portadoras de deficiência, 

seniores, profissionais da educação, dos museus e da cultura), erigindo-se como um espaço 

vital de comunicação, construção, criatividade e relacionamento. 
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Trabalhando a partir de uma colecção de Arte, sobretudo moderna e contemporânea, o 

Serviço Educativo procura integrar a produção artística nas problemáticas da sociedade 

contemporânea, como esclarece Susana Gomes, concebendo o trabalho com as obras de arte 

como portas abertas para a reflexão e o debate sobre o mundo que nos rodeia, nomeadamente 

as suas culturas visual e material enquanto construtoras de discursos e práticas identitárias a 

partir das quais os indivíduos desenham e constroem os seus universos de referência. 

Como assinala igualmente Susana Gomes, o Serviço Educativo, acima de tudo, procura 

ir mais além do olhar, mais além dos objectos, desenvolvendo uma literacia visual 

fundamental para a interpretação da cultura visual na qual estamos imersos, assentando o 

trabalho numa equipa multifacetada de colaboradores internos (funcionários da Fundação) e 

externos com formações diversificadas (História de Arte, Belas Artes, Sociologia, Matemática, 

Filosofia, Educação, entre outras) capazes de conceber propostas e projectos diversificados a 

partir de uma multiplicidade e cruzamento de leituras sobre e a partir da colecção e exposições. 

 

 

3.2.1. INICIATIVAS ORIENTADAS PARA OS VISITANTES 

 

Atendendo à natureza multifacetada da equipa do Sector de Educação, com 

colaboradores internos e externos de formações diversificadas, este serviço procura oferecer 

um programa rico e dinâmico através da criação de novas propostas todos os anos, em três 

frentes essenciais que passamos a citar: 

 

• uma oferta anual, assente sobretudo na colecção em exposição permanente e 

mais dirigida aos grupos escolares/grupos organizados; 

• uma oferta trimestral e semestral de fim-de-semana, que acompanha o 

dinamismo expositivo do Centro de Arte Moderna e se dirige essencialmente ao 

público de fim-de-semana (crianças, jovens, famílias e adultos); 

• uma oferta sazonal associada a temas, eventos e períodos específicos que nos 

possibilite tanto o relacionamento com o público infanto-juvenil (em períodos de férias 

ou dias especiais) como com o público adulto (especializado e não especializado) em 

eventos de cruzamento de olhares como são as parcerias com exposições promovidas 

por outros serviços da Fundação ou outras instituições parceiras. 
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Nesta perspectiva só assim se poderá responder aos desafios e expectativas que a 

sociedade contemporânea coloca a este tipo de espaço, entendido enquanto espaço cultural, 

educativo e de lazer. Por isso há que trabalhar na formação de públicos conscientes e 

intervenientes no presente e no futuro. 

 

Tipo de iniciativas educativas realizadas 

 

Tendo como base um documento interno do Centro de Arte Moderna José Azeredo 

Perdigão, do qual se conhecem os dados constantes do último relatório de actividades e de 

visitantes (2005), dá-se conta aqui de uma ideia geral das acções constantes da programação 

educativa do CAMJAP e seus públicos-alvo principais. 

 

Total anual de eventos para o ano de 2005: 1701 

Total anual de utentes no ano de 2005: 34.033 

 

A – Visitas Guiadas 

 

Visitas guiadas para público em geral (adultos) organizadas por ciclos e realizadas 

todos os fins -de – semana com temáticas diferenciadas todos os Sábados e Domingos durante 

todo o ano (excepto Agosto); visitas para grupos escolares (todos os níveis de ensino a partir 

dos 3 anos) gerais e temáticas disponíveis durante todo o ano; visitas para grupos 

organizados em projectos específicos (durante todo o ano); visitas à hora do almoço 

(Encontros Imediatos com duração de 15 minutos, para público interessado) para contacto 

privilegiado com uma obra seleccionada da colecção (durante todo o ano, 2 vezes por mês) e 

visita-jogo, um conjunto de visitas temáticas e lúdico-pedagógicas para crianças dos 3 aos 12 

anos, também disponíveis durante todo o ano. 

 

No ano de 2005 verificou-se uma maior aproximação entre o trabalho pedagógico 

desenvolvido pelo SE, com as escolas, graças à realização de parcerias com algumas 

instituições escolares e da manutenção do programa de visitas pedagógicas dirigidas a agentes 

de acção educativa. 
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B – Oficinas 

 

O número de oficinas realizadas em 2005 também registou um aumento, sobretudo nos 

programas especiais em períodos de férias e nas oficinas de modelo familiar.  

 

Oficinas de continuidade dirigidas a crianças, jovens e famílias: 

 

Oficinas de longa duração (semestrais ou anuais), onde se promove um trabalho de 

continuidade com os participantes através do cruzamento de diferentes linguagens artísticas 

(animação do livro, expressão dramática, artes visuais, expressão plástica), invocando-se a 

utilização de todos os sentidos de uma forma integrada. 

 

Oficinas aos fins-de-semana para crianças e jovens (dos 2 aos 12) e famílias: 

 

Oficinas temáticas com base na programação de exposições temporárias do Centro de 

Arte Moderna ou então feitas a partir de elementos seleccionados da colecção ou do jardim. 

 

Oficinas de férias ou datas especiais para crianças e jovens (dos 3 aos 12 anos): 

 

Oficinas temáticas de várias sessões realizadas em períodos de férias escolares e/ou datas 

especiais a partir da colecção do Centro de Arte Moderna, das suas exposições temporárias 

e/ou de elementos seleccionados da colecção ou do jardim. 

 

Oficinas Museu Aberto – para públicos com necessidades especiais e/ou portadores 

de deficiência: 

 

Oficinas temáticas de expressão plástica e corporal (em várias sessões) para promoção 

de acessibilidades ao museu, jardim e colecções para públicos com necessidades educativas 

especiais. 

 

Total de oficinas (ano de 2005): 315 

Total de utentes (ano de 2005): 4.060 
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C – Cursos 

 

Cursos e acções de formação dirigidos quer a todo o público quer aos profissionais da 

educação e cultura que, reflectindo as temáticas e áreas de maior debate actual, procuram 

potenciar o papel do museu e a sua colecção na difusão do conhecimento da Arte Moderna e 

Contemporânea, bem como no da formação nas áreas de Educação Artística /teoria e prática 

pedagógica) e Educação Museal. 

 

No decorrer do trabalho formativo que vem sendo desenvolvido pelo SE foram 

realizados em 2005 diversos cursos e acções de formação e lançadas as bases para dois cursos 

de formação profissional na área da Cultura e Educação Museal para o ano de 2006.Os cursos 

ministrados dividiram-se em quatro categorias: Cursos de Educação Artística e Prática 

Perdagógica, Cursos de Introdução Geral à Arte, Cursos de Museologia e Educação Museal e 

Cursos Teóricos para Público em Geral. 

 

Total de cursos (ano de 2005): 17 (166 horas) 

Total de utentes (ano de 2005): 262 

 

 

D – Publicações 

 

Colecção Viva o Museu para crianças dos 7 aos 12 anos (4 números temáticos) 

 

Colecção Guias familiares para crianças dos 6 aos 11 anos + 1 adulto para promoção da 

exploração e interpretação da colecção do CAMJAP por público autónomo (6 números 

temáticos editados). 

 

 

E – Outros eventos 

 

Espectáculos, mesas redondas, conversas, debates com convidados e especialistas, 

projectos de parceria nacional e internacional com escolas e outras instituições. 
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4. EDUCAÇÃO MUSEAL E “PATRIMÓNIO”: UMA ABORDAGEM 

 

OLHAR, VER E INTERPRETAR O PATRIMÓNIO 

 

A análise do património, vasto e complexo tendo em conta que este pode ser 

compreendido sob diferentes ópticas, requer o olhar sobre alguns pontos de vista, 

nomeadamente o educativo no âmbito da educação museal, fundamental para este estudo. 

 

A noção de património surge do processo de construção e revestimento de significação 

atribuída às “coisas”, de tudo aquilo que nos ajuda a solidificar identidades, caracterizar 

contextos capazes de gerar relações de sentimentos de apropriação e de pertença, individual e 

colectiva, susceptíveis de constantes releituras e modificações, em função do momento em que 

são apreendidas.  

O que não se valora não existe na sua plenitude.  

A interpretação sobre o mesmo objecto perspectivado sob diferentes olhares, por 

diversos profissionais, com uma visão de conjunto, é muito mais do que uma soma de olhares. 

Essa ideia de conjunto, de complementaridade, proporciona uma composição, consciente da 

sua relatividade, que expressa também a sua complexidade e vontade de aproximação. 

Na actualidade a educação museal, assente no indivíduo activo que chega ao museu, 

procura desenvolver um programa capaz de responder aos diversos segmentos de públicos, 

desde a comunidade escolar (professores, educadores, alunos de todos os níveis de ensino) aos 

restantes públicos: crianças, jovens, adultos, famílias, pessoas com necessidades educativas 

especiais, seniors, especialistas e não especialistas, etc.. A arte e, por conseguinte, o objecto 

artístico podem ser entendidos como um conceito cultural, histórico, social, económico, 

político e simbólico capazes de fomentar discursos nas suas várias dimensões e esferas 

discursivas e simbólicas. Consciente da diversidade de discursos subjacentes ao objecto 

artístico, passíveis de serem criados quer pelos visitantes quer pelos produtores de discursos, a 

educação museal enquanto facilitadora e promotora de disposições comunicativas entre objecto 

artístico e públicos deverá procurar criar zonas de confluência, de discussão enquanto 

estratégia e instrumento para a reflexão e construção de processos de leitura. Partindo das 

obras de arte, objectos de estímulos reflexivos, é proposto aos sujeitos a possibilidade de 

reflectir e de participar de forma activa na atribuição de um ou mais significados face a estas. 

O encontro de olhares nestes espaços de construção e de partilha de saberes funda a ideia de 
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objecto democrático. Isto é, passível de ser descoberto sob diferentes prismas, numa lógica de 

multiplicidade interpretativa. 

O espaço museu reúne discursos e práticas identitárias a partir das quais o visitante 

estrutura e constrói o seu universo de referência. Através da educação museal proposta aos 

visitantes, considerados como princípio activo da construção de conhecimentos, a noção de 

património apresentada acima aparece. 

Trabalhar a interpretação e a compreensão de forma plural, segundo um conjunto de 

questões transversais e em diversos campos do saber num diálogo participado (a fim de 

explorar o processo de leitura e de negociação de significados), constitui um dos objectivos 

principais da educação museal; a qual vem desempenhando, em alguns museus, um papel 

importante na sensibilização e na consciencialização do nosso papel face aos objectos.  

 

 

4.1. O PAPEL DA EDUCAÇÃO MUSEAL NA “DEMOCRATIZAÇÃO” DAS 

ARTES 

 

A alfabetização e sensibilização cultural inscritas numa cultura predominantemente 

visual, própria dos museus de arte, fazem parte de alguns dos objectivos dos Serviços 

Educativos responsáveis pelos programas de educação museal, os quais, como já tivemos 

oportunidade de referir, trabalham sob uma perspectiva construtivista. Em que as imagens e os 

objectos artísticos, enquanto media, desempenham um papel crucial na construção do 

conhecimento (que inclui a emoção e a sensibilidade), segundo uma cultura individual, na 

construção da própria cultura, e segundo uma cultura colectiva, ambas em interacção 

permanente. Nesta, os museus, através da sua capacidade de suspensão no tempo e no espaço, 

participam também na construção de uma memória colectiva. Compete, assim, ao sujeito, 

através de uma relação “autêntica”, vivida e experenciada, um papel determinante para o 

entendimento dos objectos que o rodeiam. 

A criação de espaços nos museus propensos à partilha e, portanto, à comunicação de 

saberes, favorece o estabelecimento de uma relação sólida entre as suas colecções e os seus 

públicos.  

A educação museal, categoria inexistente nos quadros profissionais em Portugal, apesar 

de ser exercida, constitui um exercício que visa tornar o espaço artístico participativo e 

acessível a todos. Através dos seus programas procura dessacralizar a arte, desmistificando-a e 

convertendo-a num efeito do processo da criação artística. 
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A cultura visual inscrita numa cultura impregnada por um mundo industrial é 

constantemente agitada pelos “bombardeios” dos massmedia assente numa sociedade 

consumista. A cultura dos objectos, frequentemente tornados em produtos de consumo, tende a 

ser banalizada. A alfabetização e sensibilização para uma cultura visual pressupõem um olhar 

informado, atento e curioso. Podemos estabelecer uma relação diferenciada com os objectos, 

assim como podemos estabelecer valorações diferentes. Como diz Francisca Hernández (cf. 

2003:36), podemos falar do seu valor estético, funcional e, inclusive, de inutilidade. 

Para compreendermos o significado dos objectos artísticos contidos numa cultura visual, 

precisamos de descodificar o objecto em si mesmo e o seu contexto, acepção característica da 

semiologia, em que os objectos podem ser analisados. 

Através da educação museal, da partilha dos processos de leitura, portanto de 

descodificação, o campo artístico é alargado. E, nesse sentido, cumpre uma função capital no 

processo de democratização da arte, por outras palavras, de acessibilidade aos conteúdos dos 

objectos artísticos. 

O espaço artístico, lugar de expressão da criação artística, coexiste ao mesmo tempo com 

a ideia mais vasta de cultura. E, assim, como diz José Soares Neves (2004: 226), a democracia 

cultural assenta no reconhecimento de que as actividades expressivas do quotidiano também 

são cultura e que, como tal devem ser envolvidas nos debates fundamentais sobre a natureza e 

o valor da identidade e expressão culturais. 
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CAPÍTULO III 

INTERDEPENDÊNCIAS ENTRE ARTE E PÚBLICO(S) 
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1.  ACERCA DOS CAMINHOS DA ARTE E DO(S) PÚBLICO (S): UM PERCURSO 

 

No prosseguimento do estudo, procura-se agora estabelecer um percurso pelos caminhos 

da arte, situando-a ao mesmo tempo nas diferentes conjunturas históricas que estão, directa ou 

indirectamente, relacionadas com a evolução contínua dos museus e, consequentemente, com a 

relação/comunicação entre a arte e o(s) público(s) no museu. 

Esta análise tem como finalidade apresentar uma reflexão – ainda que sintética - sobre o 

desenvolvimento processual e conceptual da arte ao longo da história dos museus, no sentido 

de uma melhor sistematização do conhecimento sobre a problemática da comunicação entre 

arte e público(s), caminhos muitas vezes antagónicos nos seus discursos, tanto na organização 

do conhecimento como nas estratégias interpretativas. 

 

 

1.1. PERCURSOS DA ARTE NO TEMPO 

 

O valor da ciência moderna, demonstrado racional e empiricamente e não 

metafisicamente, afirma-se no pensamento moderno por razões práticas e morais. A 

maturação, lenta e gradual, do Racionalismo e do Empirismo encontrará uma saída prática, 

social, política, moral, religiosa no Iluminismo (…) que encontrará na revolução inglesa e 

depois na revolução francesa a concreta realização do pensamento moderno na civilização 

moderna (Padovani e Castagnola, 1967: 259). Estas conquistas “iluminaram” e espalharam-se, 

em seguida, noutros territórios, penetrando na cultura, na literatura, na poesia, etc. Em 

consequência, o culto da razão humana tendeu, especialmente no período iluminista francês, a 

dominar tudo, sendo depreciada e desvalorizada qualquer actividade de índole mais fantasista 

ou sentimental. Contudo, J.J.Rousseau, figura singular saída do iluminismo francês, filho do 

iluminismo e crítico da tradição ruma ao romantismo, admitindo o primado do sentimento e da 

espontaneidade natural (Padovani e Castagnola, 1967: 342), tornando-se numa das figuras 

inspiradoras da Revolução Francesa e do Romantismo. 

A influência do pensamento pedagógico de Rousseau foi determinante para uma nova 

concepção da educação, centrada no desenvolvimento natural da criança. No livro Emílio, ou 

Da Educação (1762), defende um modelo de educação naturalista, o qual, teve como linha 

mestra a concepção de que o indivíduo deve ser orientado a discernir a realidade com os seus 

próprios olhos (conf. 3 de Julho de 2007-07-03 19:01, 

www.centrorefeducacional.com.br/rousseau.html). Esta concepção foi capital para os novos 
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entendimentos tidos sobre as noções de conhecimento e de aprendizagem que serviram para a 

formulação de novas teorias e práticas pedagógicas, nomeadamente a do tipo construtivista 

(referida no II capítulo). Contudo, as funções didácticas do museu europeu, filho da Filosofia 

das Luzes, tenderam ao longo de quase toda a sua história a exercer/impor os seus juízos de 

valor. 

O percurso da arte, desde logo, acarreta duas posições fundamentais: a da arte como 

instituição, que anunciaria a morte da arte; ou a da autonomização/liberdade da arte, posição 

que iria desencadear movimentos a favor da fusão da arte com a vida.  

Esta última posição teve raízes no período romântico, correspondente ao movimento 

filosófico do idealismo, no qual o conceito de modernidade se alarga para abranger tudo o que 

é romântico (cf. M.Calinescu, 1999: 65). Começado com uma atitude anti-racionalista vive-se 

um profundo dualismo e grandes contradições: a identificação romântica com modernidade 

tanto pode significar uma associação ao génio do cristianismo como a rejeição deste, ou seja, 

ao génio moderno. Como esclarece M. Calinescu, o revivalismo religioso na literatura de 

finais do século XVIII, a nova ênfase atribuída ao sentimento e à intuição, o culto da 

originalidade e da imaginação, combinados com uma difundida paixão pelo gótico e por toda 

a civilização da Idade-Média, são partes de uma reacção mais ampla, e por vezes 

confusamente complexa, contra o seco intelectualismo do “siécle des lumières” e a sua 

contra-parte em estética, o Neoclassicismo (1999: 65). Assim, dois tipos de beleza 

perfeitamente autónomos se afirmam gradualmente: a beleza cristã e a beleza pagã.  

Contrária à elevação romântica das coisas do espírito, a “Enciclopédia” desempenha um 

papel importantíssimo no século das luzes (apontado comummente como o século de ouro do 

enciclopedismo). A influência e hegemonia desta sobre os museus assinalaria, desde logo, uma 

separação e rivalidade entre culturas: uma “técnico científica”, outra “artístico-literária”, em 

que os museus de arte – lugares políticos e poéticos – passam, desde logo, a ser lugares de 

discussão.  

Dada a importância e influência que teve o enciclopedismo no espaço museológico 

(como no sistema de catalogação ou na construção de uma história cultural ou na concepção de 

um instrumento de acesso à educação, de modo a possibilitar formas de auto-aprendizagem), 

dos séculos XVIII e XIX, de inspiração iluminista e positivista, vale a pena centrarmo-nos por 

momentos neste assunto. 

O movimento enciclopedista do século XVIII, com objectivos morais no âmbito social, 

fundamenta-se numa perspectiva científica, elemento constitutivo da enciclopédia moderna. 
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Segundo Olga Pombo, o episódio que foi decisivo para o enciclopedismo ocorreu 

quando a organização dos saberes disciplinares deixou de ser apresentada separadamente para 

passar a ser apresentada por ordem alfabética. A consulta, agora mais facilitada, acessível e 

manejável, torna-se, assim, divulgável, implicando transformações profundas na sua estrutura e 

estatuto. Tal “arbitrariedade” dos saberes, potenciada pela ordem alfabética, faz desaparecer a 

similitude estrutural que a idade média e o renascimento haviam procurado estabelecer entre 

a disposição das partes da enciclopédia e a ordem do mundo que aquela era suposto espelhar. 

Ela passa a ajustar-se, como diz a autora, ao mundo dessacralizado com que o século XVIII se 

confronta (cf. Pombo, www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopédia/cap2p4/secour.htm) 

A Encyclopédie, ou Dictionnaire dês sciences, dês arts et dês métiers, obra 

paradigmática do iluminismo francês, é a primeira obra colectiva elaborada por uma société de 

gens de lettres e editada, mis en ordre et publiée, por Diderot (1713-1784) e por D'Alembert 

(1717-1783). Esta obra congregou uma série de colaboradores, desde juristas, geógrafos, 

economistas, gramáticos, eclesiásticos, artistas, artesãos, etc; entre outros ilustres de uma longa 

lista de colaboradores. Para além de D'Alembert e Diderot, responsáveis pela parte mais 

significativa desta grande obra, destacam-se notáveis figuras do iluminismo francês como 

J.J.Rousseau, Voltaire, Montesquieu ou Jaucourt. 

A Encyclopédie, enquanto projecto de unidade da ciência, vai procurar alargar a todos os 

homens as fronteiras da comunidade dos sábios, partilhando, de forma acessível a todos o 

saber, tendendo para a “universalização” do conhecimento. Qualquer homem passa, assim, a 

ter acesso e a aprender com a enciclopédia (segundo Olga Pombo, a Encyclopédie tinha cerca 

de 2000 subscritores). A Encyclopédie teve como objectivo, não apenas informar, mas 

emancipar, tornar os seus leitores conscientes dos problemas metodológicos que o processo de 

aquisição do saber coloca, dar-lhes a experimentar o prazer de compreender o encadeamento 

e a relação entre os conhecimentos dispersos. Deste modo, a integração é, segundo a autora, 

simultaneamente, um dos objectivos e um dos atractivos maiores que a obra visa (Pombo, 

www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopédia/cap2p4/secour.htm). Esta obra alude para o sujeito 

relacional, colectivo e anónimo que é o povo, pondo à sua disposição, como diz a autora, todos 

os elementos informativos, críticos e doutrinais que lhe permitam ajuizar, ter opinião, 

participar, adquirir voz activa, ser cidadão, constituindo-se, assim, enquanto público, uma 

opinião pública, sem segredos (cf. Pombo, 

www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopédia/cap2p4/secour.htm). 
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A enciclopédia, rompendo com a barreira dos círculos restritos do conhecimento, 

irrompe para o domínio público, como um espaço público por excelência, substituindo o tempo 

da Igreja pelo tempo moderno da ciência. 

Em 1800 em Espanha surge o Dicionário de arte espanhola (de cariz enciclopédico) do 

professor das Belas Artes Ceán Bermúdez. Todavia em Espanha e Portugal só no começo do 

século XX surgirão enciclopédias dignas de nota, como a Enciclopédia Universal Ilustrada 

europeio-americana, comummente mencionada como Enciclopédia Espasa, publicada em 

Barcelona entre 1905-1930, da Encyclopedia portuguesa Ilustrada de Maximiano Lemos, 

publicada no Porto em 1910 e da Grande Enciclopédia portuguesa e brasileira (1935-1937) 

(cf. Pombo, www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopédia/cap2p4/secour.htm). 

A arte apresentava-se com uma função educadora e moral. De acordo com o ideal de 

belo iluminista, a única arte que existia era aquela que tinha por fundamento o belo e o natural. 

A função do pintor seria a de continuar/imitar o trabalho dos clássicos, mantendo-se fiel a 

estes. Os museus de arte enquanto instituições legitimadoras determinavam e impunham, 

assim, os seus juízos estéticos, ligados aos juízos morais.  

Paralelamente ao pensamento da época que destacava o raciocínio lógico como via 

principal de aquisição do conhecimento, ainda no século XVIII, surgiria, para consolidar e 

legitimar o processo de autonomização e diferenciação da esfera da arte, uma nova disciplina 

filosófica chamada Estética (Aesthetica) de Baumgarten (1750; 1758) que viria valorizar a 

percepção sensível, ao atribuir uma maior importância aos sentidos, tendencialmente 

desvalorizados. Deste modo, a teoria e a prática artísticas (frequentemente associadas), como 

diz Teresa Cruz, tentaram furiosamente demonstrar que, no fundo, os únicos limites possíveis 

de traçar são, não poéticos ou estéticos, mas meramente institucionais, isto é, artificiais; ou 

seja, procuraram provar que o mundo moderno não tem arte para arte uma outra definição ou 

determinação que não seja a da arte como instituição (1991: 48). Estavam, assim, traçadas as 

duas posições que situariam a compreensão da cultura artística: de um lado, uma cultura 

oficial, preconizada pela autoridade institucional e, do outro, uma “cultura livre!” sem limites 

possíveis… 

A esta necessidade responde a prática moderna da arte, que assistiria assim a uma maior 

diversidade de modos de fazer arte, aliada à possibilidade da criação e da experiência de outros 

mundos, concomitantes com uma ética de progresso (saída do contexto cultural das luzes) e 

com a aceleração das inovações e das experiências (formais e plásticas), ligadas ao começo da 

era científica e industrial. Tal diversidade de trabalhos foi conduzida pelos movimentos ditos 

de vanguarda (ou “guarda avançada”ou “avantgarde”) em finais do século XIX (com 
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repercussão em outros domínios como o da literatura e o da política), em função da ideologia 

do novo como valor estético, expresso no culto da originalidade e no fascínio da liberdade por 

oposição ao já estabelecido, da autonomia da arte e da recusa gradual da realidade como 

modelo representativo, conduzindo-a ao abandono da representação mimética e superando as 

aparências do mundo visível, passando deste modo a estar para além da realidade “retiniana”, 

isto é, valorizando-se a imaginação, a criação e a ficção. A aplicação da metáfora de 

“vanguarda”, de implicações militares óbvias, vai irromper de forma quase militante contra as 

tradições imutáveis e determinadas. A arte de vanguarda propõe-se adequar a sensibilidade da 

sociedade, fazendo da arte um incentivo à transformação radical da cultura e do costume social 

ao ritmo do trabalho industrial. Segundo Teresa Cruz, a criatividade torna-se um valor cultural 

obsessivamente presente, o ser-se imaginativo um must do homem de cultura, e os “criativos” 

um batalhão de novos artistas emergindo em práticas que aspiram constantemente ao 

reconhecimento do seu parentesco com a arte: o design, a moda, a publicidade, a decoração, 

o artesanato, etc… (1991: 50). 

Com o colapso da autoridade estética tradicional, o tempo, a mudança e a auto-

consciência do presente tenderam, crescentemente, a tornarem-se fontes de valor. A velha 

noção de beleza universal, normativa, é contraposta ao moderno conceito de beleza relativa, 

traduzido pela noção de transitoriedade, afastando-se de uma visão linear e historicista 

sublinhada na ideia de estagnação, de uma descontinuidade total entre ciclos culturais do 

período iluminista, mais cautelosa e relativista. A impressão do mundo dos artistas modernos 

passa de uma paz contemplativa, “sofrida” e pacífica para uma inscrição, na sua afectação, 

sobre o mundo e sobre o desconhecido ao qual estão expostos. Manifestando-se através do 

poder imaginativo, livre do governo da razão e a favor da inspiração espontânea.  

Charles de Baudelaire (1821 – 1867), primeiro esteta a opor a Modernidade estética, não 

só à tradição mas também à Modernidade prática da civilização burguesa, anunciava a criação 

artística, desligada da tradição, como um acto heróico que se move por terrenos nunca antes 

compreendidos, onde o único aliado que encontra é a imaginação criativa. Assim, ser-se 

moderno é uma opção reveladora de coragem; é uma opção heróica, individual, porque o 

caminho da modernidade está cheio de riscos e de dificuldades. O moderno espírito Avant-

garde procura entender o passado de maneira diferente, opondo-se à aceitação pacífica e 

imutável da história. Em “O Pintor da Vida Moderna”, sobre Constantin Guys, a característica 

mais surpreendente da Modernidade é a tendência no sentido de um certo imediatismo, a sua 

tentativa para se identificar num presente entendido na sua própria transitoriedade: A 
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modernidade é o transitório, o fugitivo, o contingente, a metade da arte, cuja outra metade é o 

eterno imutável (cf. (1863), 2004: 21). 

Paralelamente ao desenvolvimento de um novo estilo de vida sentido em algumas 

metrópoles, esta nova consciência de tempo é patenteada na filosofia de Henri Bergson (1859-

1941), na noção de uma realidade percebida como duração e consciência, onde se unem 

experiência e intuição. Bergson com a sua filosofia intuicionista concebe o conhecimento 

genuíno não nos conceitos abstractos do intelecto raciocinante, mas na apreensão imediata, 

isto é, na intuição, como resultado da experiência interior, podendo-se, assim, achar o auto-

conhecimento, por conseguinte, a auto-consciência. Segundo esta corrente filosófica, a 

realidade é concebida metafisicamente como absolutamente “ in fieri”, sempre nova (evolução 

criadora), de tal maneira que só pode ser apreendida pela intuição concreta particular e 

mutável, e não pelo conceito abstracto, universal e imutável (Padovani e Castagnola, 1967: 

493), em que o tempo parece não fluir H. Bergson compreende a intuição como sendo o 

impulso vital, essência de todo o universo do qual fazemos parte, vivificante da noção de 

continuidade, manifestada através da multiplicidade das coisas. Este entendimento, face ao 

indivíduo, auto-consciente, e, ao mesmo tempo, à sua identidade, assume contornos que 

levaram à consciência da ideia implícita de multiplicidade, de não existir uma identidade, mas 

sim identidades. 

Considera-se que o pensamento deste filósofo tenha desencadeado a aplicação de novos 

conceitos estéticos na obra de vários artistas. Destacaríamos, no panorama nacional, os nomes 

de Amadeo Souza-Cardoso, Almada Negreiros, Santa – Rita, Mário Sá-Carneiro ou Fernando 

Pessoa. 

A experimentação artística apresenta-se, inevitavelmente, como condição histórica da 

arte, seja pela experimentação da “Arte pela Arte”, seja pelos processos de representação, e 

dificilmente pode ser unificada numa leitura global. Em todo o caso, é inegável a herança 

legada por um conjunto de experiências modernas, na medida que alteraram as regras do jogo. 

Seja como for, a tentativa, desdramatizada, de reflectir sobre os percursos da arte, ainda que de 

forma linear e “historicista” que, agora, ocupa a nossa análise, é inevitável. Assim, a primeira 

experimentação da “Arte pela Arte” terá sido preconizada especialmente pelo pintor Édouard 

Manet (1832-1883), atento à obra de Gustave Courbet, em particular ao interior do seu atelier, 

conferindo ao mundo da pintura uma realidade própria; expressa na convicção de que as 

pinceladas e as manchas de cor constituem a primeira realidade do pintor e não o que elas 

representam. O pintor deve este manter-se mais fiel à sua tela, à sua realidade, do que ao 

mundo exterior, ensinando-nos, ao mesmo tempo, enquanto espectadores, a estabelecer um 
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novo modo de ver a pintura, passando-se, assim, a olhar para ela e não através dela. Contudo a 

ideia da autonomia da arte já havia sido lançada anteriormente, quando o grito de guerra da 

Arte pela Arte se tornou popular na França em círculos de jovens poetas e pintores da boémia. 

Mas também por Kant, na sua Crítica do Juízo (1790), na qual se afirma o seu conceito 

paradoxal da “finalidade sem um fim” da arte (1999: 52). (Atente-se que tal concepção de 

ruptura, preconizada pelos impressionistas, não foi, de maneira nenhuma, aceite pacificamente; 

pelo contrário, foi alvo de múltiplas críticas. Os artistas foram apelidados de loucos e a sua arte 

apresentada como algo que saía dos limites da história. Sair dos limites significava apenas não 

“encaixar” nas teorias históricas vigentes.).  

Num quadro teórico desta natureza, já Freud entendera que a mente tinha uma estrutura 

básica e fundamental e que a experiência individual, subjectiva, se relacionava com as partes 

da mente. Toda a realidade subjectiva era verificada na representação de instintos e reacções, 

através dos quais era percepcionado o mundo exterior. A desvalorização do saber fazer, face à 

valorização da experiência, do agir, que se pensa como produção, conduz ao regresso da 

poética. A arte não é apenas produção mas sim criação; pelo que ser artista constitui, de 

alguma maneira, uma emergência. Dito de outro modo: o sentido do novo transparece, não no 

lugar de uma pretensa originalidade mas sim, como sugere Theodor Adorno, no entendimento 

do lugar da produtividade artística: através do infinitamente pequeno do que é decisivo, o 

artista revela-se como executor de uma objectividade colectiva do espírito, frente à qual se 

esvanece a sua participação; na representação do génio como receptivo, passivo (2003: 24). 

Supera-se e liberta-se desta maneira o objecto artístico da sua condição material, opondo-se ao 

carácter de artefacto. A urgência do devir artístico torna-se, em tal perspectiva, uma exigência 

manifestada na acentuação de uma atitude emocional do artista em relação a si próprio e ao 

mundo, ao mesmo tempo que estabelece uma estrutura formal, pictórica, inerente a qualquer 

objecto artístico. Este estado de emergência vai implicar o artista numa entrega total, no seu 

empenhamento pessoal, defrontando-se com novos desafios na criação artística.  

Esta visão em que o homem/artista se esvanece, vai, em certa medida, anular o 

indivíduo, tal como foi teorizado pelo método formalista, que parte da teoria da “pura 

visualidade”. As formas compreendidas numa composição contêm, em resumo, um conteúdo 

significativo próprio, assumem um lugar preponderante nos estudos de história de arte. O 

perigo inerente a este tipo de pesquisa, como diz G.Argan, consiste na fixação de constantes 

formais, nacionais ou étnicas, e no retardamento do processo histórico: se não se pode negar 

que as relações são mais estreitas e frequentes entre fenómenos da mesma área cultural, não 

se trata de constantes invariáveis, mas de desenvolvimentos históricos. É certamente possível 
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que alguns sistemas ou modos de representação se encontrem em todas as manifestações 

artísticas de um dado lugar ou período, subjacentes às características variáveis de artista 

para artista e de escola para escola (2ª ed., 1994: 36). 

O conceito de Kunstwollen (“vontade artística”) de Alois Riegl vai insurgir-se contra a 

ideia de que a arte não é outra coisa senão a capacidade técnico-mimética da natureza. 

Atendendo à própria “evolução” das formas artísticas no tempo, persistiria saber, então, qual a 

razão de suas metamorfoses. Riegl, como diz Jorge Campos, opondo-se a Semper e seus 

seguidores, substitui o conceito de determinismo artístico (finalidades, materiais, técnicas) 

pelo de originalidade estilística. As artes se diferenciando, em suas etapas, segundo diversas 

intenções formais que as guiariam e que o estudo histórico permitiria extrair a posteriori. 

Para ele, a Kunstwerk (“obra de arte”), separada do processo dinâmico-espiritual de criação, 

inevitavelmente pereceria. Seria preciso, por conseguinte, reconduzi-la à sua génese, sendo a 

Kunstwollen, portanto – bem mais do que a síntese das intenções artísticas de um período 

dado – ao mesmo tempo, tendência e impulso estético, um valor real, uma espécie de mola 

mestra da arte (cf. www.revista.agulha.nom.br/ag26campos.htm). 

Os ritmos artísticos essencialmente a partir dos movimentos modernistas dos anos vinte, 

surgidos num contexto citadino e cosmopolita (essencialmente em torno de Paris, como 

principal centro de irradiação e confluência artística, desde finais do século XIX e até meados 

do século XX), transformaram de forma mais evidente a relação/comunicação entre arte e 

público(s), parecendo terem caminhado à margem um do outro. 

Desde logo, podemos pressentir esse afastamento entre ambos, não só pela componente 

formal da pintura, tendencialmente mais livre de uma representação objectiva da realidade 

(uma arte mais autónoma), mas também pelos discursos museológicos (ideológicos e 

simbólicos) predominantemente considerados conservadores, comummente resistentes aos 

desafios de uma mais moderna museologia. 

A insistência e resistência dos museus em não compreenderem um momento em que os 

desafios conceptuais eram imensos face aos vários entendimentos da história e da arte, 

correspondem, de algum modo, à recusa em entender a arte apenas como um objecto passível 

de outras leituras. A apresentação dos “objectos artísticos”no museu de arte continuava a 

firmar-se nos princípios da História da Arte, vigentes desde a Renascença, determinando, 

assim, um carácter autoritário, elitista e sacral do museu, facto que constituiu o problema 

significante dos museus de arte. 

Para Ortega Y Gasset, (“A desumanização da arte”), a nova arte vai gerar uma reacção, 

porque a maioria não a percebe, produz no público um afastamento, uma linha divisória, 
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ficando de um lado, um número reduzido de pessoas que lhe é favorável e do outro, um 

número maioritário, inumerável, que lhe é adverso ou que se afasta, mas também pelos ritmos 

diferenciados de vida que ocorrem nas diferentes geografias, devendo, por isso, ter-se em 

atenção o contexto social em que os objectos artísticos são produzidos e inscritos. 

A imanência de uma nova arte, contida numa geografia local e numa leitura 

peremptoriamente formalista (afastada de contexto social), por conseguinte especialista, cedo 

se distanciou dos seus públicos (apesar dos protestos vanguardistas procurarem reintegrar a 

arte na práxis da vida). A tentativa de interpretar a nova arte segundo os parâmetros 

anteriormente estabelecidos, que começou por ser um dos leitmotiv a que se opôs o 

modernismo, acabou por ser, também ela, mais um exemplo do mesmo tipo de arte. Como 

acabou por acontecer com os manifestos narrativos: Dada, Surrealista, Futurista e outros, em 

que a arte acabou por ser regulada, por outras palavras, institucionalizada. Tal facto para 

alguns autores, como Peter Bürger (Theory of the Avant-Garde), de tentativa de reintegração 

da arte na práxis da vida por oposição à arte-como-instituição (referente ao aparato produtivo e 

distribuidor e, também, a conceitos valorativos que determinam a receptividade das obras) 

correspondeu a um projecto histórico falhado; segundo este, tal facto deveu-se à incapacidade 

de fazer a arte recuperar a sua função social e, também, à hegemonia burguesa (cf. Crimp, 

2005: 21). Aspectos que foram igualmente assegurados pelas linhas discursivas dos museus 

(fazedores de uma história cultural com objectivos populistas e de universalização do 

conhecimento).  

Face a uma “supervalorização” institucional da arte, esta viria a sofrer uma 

transformação, a que Walter Benjamim chamou desintegração da cultura em mercadorias 

(Crimp, 2005: 188). 

Conscientes das implicações de uma arte institucionalizada, alguns artistas procurariam 

“escapar” da asfixia imposta pelo museu e pelo mercado e envolver-se nas lutas políticas do 

seu tempo (com raízes no século XIX), nomeadamente pôr em marcha um envolvimento com a 

história que seja original a cada novo presente ((Walter Benjamim) Crimp, 2005: 188) e, nos 

mesmos anos fractais de 1950/60, apareceriam os museus que viram triunfar a estética “cubo 

branco”. 

A vinda do conceito (arte conceptual) para a obra, nos anos 50/60 (em parte por reacção 

ao formalismo) mais tarde sistematizada pelo crítico Clement Greenberg, vai passar a 

prevalecer sobre os seus aspectos formais. Tal ideia já estava presente muito tempo antes na 

obra de Duchamp, especialmente nos seus ready-mades (dever-se-á ter em justa conta o 

contexto determinado pelo momento histórico, ao qual algumas obras são possíveis enquanto 
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outras não o são; um objecto artístico só será reconhecido se o contexto o permitir, isto é, o 

contexto ou os contextos é que vai (ão) determinar a maneira como se relacionam o conteúdo 

da obra e a sua apresentação). 

Tal como diz Sol Lewitt, a ideia converte-se numa máquina que faz a arte. Com efeito, a 

própria concepção da arte vai ser alterada. A recusa da obra como artefacto, como objecto 

visual que se torna produtivo, é expressão da “mimésis do pensamento”. O fazer é secundário, 

pode ser delegado aos outros, aos instaladores, ideia, de certa maneira, recuperada de modelos 

anteriores, como acontecia ainda na primitiva renascença, em que o trabalho artístico podia ser 

delegado em empresas com muitos ajudantes e operários manuais especializados, o que levava 

a pensar-se o objecto artístico como algo inscrito numa forma de organização supra-pessoal, 

afastado da expressão de uma individualidade: a do artista (cf. Hauser, 1989: 77, 78). (O 

“fabrico” do objecto de arte, na Idade Média, deixa transparecer uma co-produção 

“conspirante” teológica, que se expressa na ideia de desígnio divino). 

Na escultura minimalista o “afastamento” expressivo tanto do artista como da obra de 

arte (de especificações industriais prontamente disponíveis) de uma individualidade alteraram 

as condições de produção e recepção. As condições de recepção passavam assim a depender do 

próprio espectador-sujeito, cuja percepção autoconsciente do objecto minimalista na relação 

com o espaço específico onde estava instalado produzia o significado da obra. Essa condição 

material (arquitectura, paisagem urbana e rural), na qual o objecto de arte possui um lugar 

particular, adverso a um certo idealismo moderno (onde o objecto artístico, independentemente 

do seu lugar, em si e por si mesmo desempenhava um significado definitivo, embora, na 

verdade, o seu não-lugar fosse o museu) desvendava o sistema material que ele ocultava, 

tentando, desta forma, despojar a instituição do poder. Acrescente-se, ainda, que alguns artistas 

voltam-se para modelos de produção absolutamente incompatíveis com o espaço museu, que 

buscam novos públicos e que continuam a tentar construir uma praxis social fora dos limites do 

museu (cf.Crimp, 1993: 254). Na verdade, estas práticas artísticas designáveis por 

“instalações” começam a pôr em causa os critérios consagrados da exposição e de circulação, 

invadindo o chão, ou trepando as paredes, obrigando os museólogos e os visitantes a inventar-

lhes inexistentes limites e questionando o espaço- museu, enquanto arquitectura e enquanto 

museografia (Silva, R.H, 2005: 99). 

A verificação de que a arte também é pensamento evidencia-se, provavelmente de forma 

mais construída, a partir do início do modernismo, devido às mudanças processuais de 

representação que tenderam evolutivamente, nas palavras de Gasset, a desumanizar-se, a 

desfigurar-se. Quer isto dizer, por outras palavras, que a objectividade das representações 
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expressa na pintura figurativa (humanizada), fortemente “colada” ao mundo concreto do 

reconhecível, por isso apreensível, tendeu a “despegar-se”ou a afastar-se de um qualquer 

referente pertencente ao mundo objectivo acabando, então, por se esbater e se desfigurar até se 

desvanecer. A arte liberta do(s) seu(s) referente (s) vai, então, proclamar a sua emancipação 

enquanto disciplina autónoma que dispõe, como todas as outras áreas, de um vocabulário 

próprio e específico. A criação artística emerge, assim, como um acto libertador da expressão 

criativa do homem. Este ritmo atingiu o seu máximo na arte abstracta, afastando-se cada vez 

mais de uma possível descodificação feita através do reconhecimento e identificação dos 

elementos representados, aparentemente, de mais simples descodificação.  

A proliferação de estilos que temos vindo a testemunhar, essencialmente após a década 

de 50, quando as áreas artísticas deixam de ser circunscritas a uma só área disciplinar, 

passando-se a um conceito multidisciplinar expresso nos diferentes modos de fazer arte, deixa 

emergir uma espécie de auto-consciencialização da arte, auto-crítica. Dito de outro modo, a 

proliferação de diferentes modos de apresentação deixa conjecturar a emancipação do 

conteúdo das obras. Reconhece-se, portanto, que não há um modo de fazer arte, mas sim 

modos de fazer arte. Os artistas escolhem, livremente, o modo que melhor se adequa aos seus 

objectivos, sendo esse modo de apresentação possível a um determinado conteúdo e não a 

outros. O artista, enquanto operador estético, usa a pintura, a escultura, o desenho, a fotografia 

e o vídeo não como categorias, mas como tecnologias/meios expressivos da montagem da 

obra. Contudo, as representações artísticas, independentemente do seu tempo, sempre 

coexistiram com uma determinada intenção e só ganham existência e consistência se forem 

inteligíveis, se expressas na consciência da necessidade de fazer aliar a língua ao discurso, 

deixando interferir no nosso olhar várias visões apresentadas pelas diferentes áreas que 

interagem no domínio do saber. Neste contexto de pluralidade dos modos de fazer arte (a par 

da criação de novos espaços culturais), os museus sobretudo os de arte contemporânea, 

tornam-se espaços de ensaios ou laboratórios nos quais as obras aparecem com múltiplas 

possibilidades (muitas vezes aclamadas enquanto processo conceptual), quer do ponto de vista 

da fruição, quer do ponto de vista da apresentação, obrigando toda a “comunidade do museu” a 

novas posturas, sendo, muitas vezes, a própria cena artística a gerar transformações, perenes ou 

passageiras, nos museus de arte contemporânea (cf. Silva, R.H., 2005: 100).  

Face a esta diversidade de trabalhos e de propostas estéticas e conceptuais, com o 

consenso sobre a recepção das obras e a redução da arte a um todo indiferenciado da “cultura”, 

é visível uma crise de representação. A necessidade de mediação, se entendermos que a arte 

necessita de ser explicada, implica que esta é pensamento, enigmático ou não. Apenas uma 
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abordagem híbrida, feita a partir de diferentes níveis de leitura crítica contra as tendências dos 

conhecimentos unidisciplinares, parece ser a mais apropriada à realização dessa tarefa.  

 

Finalmente, e tendo presentes as vicissitudes da relação/comunicação entre arte e 

público(s) (ligada à metamorfose da própria obra de arte e das diferentes conjecturas 

históricas) sentidas ao longo da história dos museus de arte, como vimos, a aparente 

incomunicabilidade entre os “actores” (arte, museu e, consequentemente, público(s)- uma vez 

que, em certa medida, dele depende) esteve em grande parte presente. Contudo, a perda 

progressiva do valor “aurático” da obra de arte, herdado da história da arte de matriz 

romântica, é um aspecto que contribui(u), sem dúvida, para a democratização/usufruto da arte; 

sendo verdade que a própria cena artística tem contribuído para algumas das transformações 

das práticas museológicas. Nesse sentido é indispensável admitir-se também que as práticas 

museológicas algo devem a outras tipologias de museus, dos de ciência e técnica aos de 

território e de indústria, que primeiro souberam contestar o carácter religioso da instituição e 

empenharam-se no desenvolvimento da sua dimensão social (…) sob o repto comum de 

misturar culturas eruditas e populares, entender heranças culturais mais como reptos do que 

celebrações e encarar a preservação dos patrimónios como desafio à inventividade, 

simultaneamente integradora e propositiva (Silva, R. H., 2005: 100-101). 

 

 

2. SOCIALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUSEOLÓGICO 

 

A tomada de consciência social sobre o espaço museológico constituiu de facto uma 

mudança importante no mundo dos museus que alterou a orientação quase exclusiva dos 

museus de conservação, investigação, e educação para passarem a conceder uma maior 

importância ao papel da comunicação, no qual o visitante, protagonista activo, é o actor social, 

no es ni el objeto ni el saber los que constiyuyen la creación da la relación entre visitante y 

exposición, sino que es el visitante mismo quien trata de implicarse (Hernández Hernández, 

2003: 259). 

Nesse sentido, olhamos, agora, para os museus face à comunidade. 
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2.1 PARTILHA DO ESPAÇO ARTÍSTICO: EXPRESSÕES 

 

Nos diferentes tipos de museu deparamo-nos com abordagens discursivas distintas, de 

organização expositiva, de difusão e de comunicação. O visitante “actor” participativo no 

campo museológico, é confrontado por esses tipos de discurso, que são mais ou menos capazes 

de o sensibilizar, “tocar”/comunicar. De acordo com Dalila Rodrigues (cf. 2005:190), o papel 

social e cultural dos objectos museológicos tem assistido, através do desejo de promover o 

acesso do público aos conteúdos ou da definição de funções sócio-pedagógicas concretas, a 

políticas inovadoras e estimulantes na relação com os seus públicos, graças a uma nova atitude 

social dos museus face à comunidade, ao serviço da qual se colocam, recusando uma postura 

elitista. Políticas essas herdeiras das finalidades pedagógicas extraídas do Iluminismo. A 

grande diferença reside na diversidade e complexidade da recuperação desses modelos de 

inspiração iluminista. Por sua vez, a natureza diferenciada dos públicos obriga a uma “nova” 

museológica que não é alheia a fenómenos de natureza económica, política e ideológica. 

A vontade de partilha, quando proferimos um valor estético como o gosto, existe num 

campo social (Campo do inter-subjectivo). Confrontados com objectos artísticos, dos quais não 

conseguimos sintetizar objectos complexos, surgem sentimentos de impotência, por 

incapacidade de compreensão, exigindo um esforço e conhecimento que o sujeito pode não 

querer despender, por razões diversas, evidentemente válidas. Nem sempre possuímos as 

condições ou ferramentas certas para um entendimento capaz de reconhecer quando há arte e 

porque há arte; o museu, enquanto espaço social, pode exercer um papel “autoritário” ao 

legitimar, à partida, a sua apresentação e comunicação, podendo mesmo desempenhar um 

papel determinante nos nossos modos de ver e de entender. A vontade de partilha, no espaço 

museológico, sobressai na capacidade de integrar nesse discurso leituras múltiplas possíveis de 

significação numa contínua reformulação; sendo a própria experiência do museu, dialogante 

com os seus visitantes, capaz de proporcionar um espaço susceptível de formulação de novos 

entendimentos. Esta maneira de pensar o espaço museológico como espaço de partilha liga-se 

ao tipo de museu interactivo. O terreno em que pretende mover-se é claramente o do 

questionamento, da contextualização e da auto-reflexão, em que o saber é produzido não só 

pelos profissionais mas também pelos próprios visitantes, rompendo-se assim a tradicional 

linha divisória entre público e privado. Ao admitir uma negociação constante das suas 

práticas, este tipo de museu assume-se como uma estrutura eminentemente social e 

democrática, fomentando a cidadania crítica e não apenas o mero consumismo (Alves, 

Manuel Valente, 2005:192), ao qual o termo “públicos” parece evocar. 
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Para que a recepção artística se dê sob a forma de partilha/relacionamento e vivência 

com os objectos artísticos é necessário o fomento de discursos dialogantes, “socializadores” e 

capazes de criar espaços necessários à fruição pessoal informada, onde a emoção é uma forma 

privilegiada de conhecimento e de mobilização perceptiva, um “estado de alerta”, por assim 

dizer, que facilita a participação na formação de um consenso aberto sugerido pela 

experiência estética. (Lopes Teixeira, 2003: 51). Dão-se, assim cruzamentos de criatividade, 

potenciadores de novos espaços de criatividade (recriação).  

Maria Teresa Cruz verifica a pertinência da relação entre recepção artística e experiência 

estética: a prática moderna da arte, da teoria e da crítica, aliás, confirmaram, ao longo deste 

século, a pertinência da questão da recepção e, por consequência, a necessidade de reflexão 

sobre a arte como experiência (1999: 47). O apelo feito ao espectador na participação na obra 

tornou-se, em certa medida, uma exigência. A obra de arte passou a ser aberta por ser 

susceptível de diferentes interpretações, não fazendo assim parte de uma categoria crítica, mas 

sim de um modelo teórico. A explicação da arte contemporânea exige que se tenha em conta 

que esta constitui um modo de ver segundo os seus próprios propósitos (cf. Eco, 

Umberto1989). 

A transformação de figura passiva em figura activa do espectador dá-se pela inclusão 

deste, que passou a ser activo, produtor e, quem sabe, criador/artista. Como é do senso comum, 

a arte requer tempo e disponibilidade do espectador para ser apreendida. A formação artística 

dos espectadores, conjunto vasto e heteróclito, nem sempre é contemplada nas suas vidas pelas 

mais variadas causas. Essa entrada em cena do espectador vai implicar competências 

comunicativas. Para que se institua o sentido e a comunicação entre o objecto artístico e o 

espectador será necessária a existência de “ferramentas” adequadas para o efeito, requisitos 

que facilitarão a compreensão da obra, pressuposto para toda a Hermenêutica (na obra de arte 

há algo para compreender). O espectador desprovido de instrumentos cognitivos de recepção 

particulares à sua descodificação e fruição plena poderá sentir-se posto à parte, numa fronteira 

entre público e privado, a não ser que exista uma política local que se preocupe em satisfazer 

os interesses e as expectativas culturais dos seus visitantes, possibilitando, ainda, a formação e 

o alargamento de públicos. Torna-se, assim, um imperativo desenvolver a exigência de uma 

política cultural capaz de promover disposições estéticas e cognitivas para a fruição dos 

públicos. 

O interesse pela problemática funcional dos museus para fins de estudo, educação e 

lazer, como esclarece José Soares Neves (2004:236), tem sido um dos aspectos enfatizados 

pela RPM (Rede Portuguesa de Museus, constituída em Maio de 2000). Com o objectivo de 
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sensibilizar os públicos para a arte e de facultar os instrumentos ou ferramentas de leitura dos 

objectos artísticos aos visitantes de várias idades foram criados serviços educativos, os quais se 

têm constituído como área fundamental do universo dos museus e têm, frequentemente, 

desempenhado um papel importantíssimo no cumprimento da comunicação museal.  

Pese embora esta dinâmica, tem-se constatado no “terreno” ser necessário o alargamento 

do conceito de serviço educativo para além do sistema escolar. O conceito de “serviço 

educativo” deve alargar-se ao resto da comunidade onde se insere o museu, devendo abranger 

os públicos adultos e outros grupos sociais, habitualmente excluídos da fruição cultural.  
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CAPÍTULO IV 

DA TEORIA À PRÁTICA 
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1. OLHAR(ES) SOBRE A COMUNICAÇÃO E O MUSEU 

 

Abordar, analisar e cruzar diferentes perspectivas sobre algumas questões surgidas 

durante o processo de investigação teórica, é o objectivo deste capítulo. Assim, apresentam-se 

alguns elementos relativos à problemática da comunicação no museu, perspectivados 

respectivamente por uma entrevista, aplicada a uma responsável por um programa educativo, e 

por questionários aplicados a monitores (mediadores da comunicação entre acervo e 

público(s)) e ao(s) público(s). Esta informação tem interesse para o afrontamento da reflexão 

sobre a temática em análise. 

O estudo toma como referência o Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão 

(CAMJAP) da Fundação Calouste Gulbenkian que, no domínio da arte contemporânea em 

Lisboa, desenvolve uma prática continuada de sensibilização para as artes visuais e para a 

partilha do espaço artístico. 

 

 

1.1. 1º OLHAR: DE UMA PROGRAMADORA EDUCATIVA 

 

Programadora e coordenadora do Sector de Educação e Animação artística do Centro de 

Arte Moderna José de Azeredo Perdigão da Fundação Calouste Gulbenkian, Susana Gomes da 

Silva tem vindo a desenvolver actividades profissionais na área da educação nos museus como 

conferencista, como autora de projectos educativos e como formadora para instituições como o 

Instituto Português de Museus, Museu das Comunicações, associação de Professores de 

História, Sete Pés e Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Ao longo desta entrevista, houve a oportunidade de saber o que pensa sobre os 

acontecimentos e as tendências do campo museológico, a sua opinião sobre a comunicação 

entre arte e público(s), bem como o papel dos Serviços Educativos nesse processo e os 

aspectos mais relevantes dos últimos anos que marcaram a actual cena nacional no campo da 

comunicação nos museus. 
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Lisboa, 2 de Fevereiro de 2007 

 

P: Quais as principais funções de um museu? 

 

R: Temos que pensar em que altura é que estamos a fazer a pergunta. As funções 

eventualmente foram sempre idênticas, o ênfase que se deu às funções é que tem vindo a 

modificar-se. As funções principais do museu são obviamente as de conservação, de 

catalogação, investigação de uma colecção, inventariação e, obviamente, de guarda dessa 

colecção, mas também, e isso já vem desde o princípio, de divulgação e de fruição dessa 

mesma colecção; portanto ele incluía, logo no seu início, a ideia de que há uma espécie de 

depósito onde se guarda, conserva e estuda, mas esse depósito não é um armazém fechado, 

porque senão não, não cumpre as funções do museu, ele é para fruição, divulgação, 

conhecimento (que os ingleses dizem enlightman, que é muito mais bonito).  

O que é que acontece quando eu digo que temos que pensar no ênfase e na altura em que 

a pergunta é feita. Actualmente, nós estamos numa fase herdeira de uma mudança de 

paradigma que se verificou na segunda metade do século XX e que fez com que os museus 

repensassem as suas funções, introduzindo uma dimensão social e educativa que anteriormente 

estava em embrião, mas não estava como uma das funções principais. Isto implicou que 

houvesse uma deslocação da colecção, que no fundo era o cerne de todos os enunciados de 

funções para os públicos, para as pessoas a quem o museu serve, as comunidades a quem 

serve, a sociedade a que se destina. E, isso fez com que a dimensão social e educativa do 

museu se tornasse uma das funções primordiais, não que isto implique que eu vou privilegiar a 

divulgação e não a inventariação, mas sim que implique, que eu inventario, colecciono, guardo 

e conservo, justamente, porque tenho uma função pública social de lidar com as pessoas e de 

lhes dar informações, das quais sou depósito. Portanto nas principais funções dos museus são 

estas todas, com esta ressalva de que na segunda metade do século XX, e agora do século XXI, 

tem-se vindo a chamar cada vez mais a atenção para uma certa primazia daquilo que se designa 

por a função social e educativa dos museus. 

 

 

P: Como trazer mais público(s) aos museus? Dê 2 sugestões. 

 

R: Uma das noções mais óbvias de resposta a esta pergunta seria obviamente diversificar 

as abordagens, as iniciativas. A questão que antecede isto é: sabemos quem são os nossos 
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públicos? O que é que nós sabemos deles? Quem são? A quem destinamos, no fundo, as nossas 

acções? Porque sem esta fase inicial de pensar quem, de saber quem, quem vem e quem não 

vem, quem usa o museu de forma virtual, porque também há utilizadores virtuais, e quem usa 

de forma real; é preciso pensar, por exemplo, na noção de audiência que é aquela que já inclui 

o chamado público potencial, portanto aquele que poderia vir mas ainda não vem e o público 

real, aquele que vem de facto. Portanto, só quando ultrapassarmos esta plataforma inicial e 

soubermos exactamente quem são e não quantos são, porque uma das coisas que aconteceu 

com a crise dos museus na segunda metade do século XX foi que os museus tiveram de 

questionar e repensar o que é que estavam aqui a fazer, que funções é que cumpriam, como 

falamos na pergunta anterior, em parte devido ao número dos seus visitantes decresceram tanto 

que às tantas se pergunta se vale a pena manter as portas abertas, quem é que nós estamos a 

servir, mas quando estas discussões se fizeram foram muito…? os serviços educativos 

serviram muito, por exemplo, para colmatar um problema que era aumentar a quantidade, o 

que interessava era pensar nós não temos suficiente público, vamos aumentar o número e agora 

não é essa a discussão; a discussão ganhou um carácter muito mais qualitativo que é: nós 

queremos todos aumentar público, mas queremos aumentar a representatividade desse público, 

o que significa que temos de saber quem é que, de facto, está cá representado, quem não está, 

porque é que não está e de que forma é que vamos, então, dirigir-nos aos segmentos de público 

que não estão representados e trazê-los, de forma a que o espaço museu se torne, de facto, um 

espaço da sociedade, com tudo aquilo que ela implica, exactamente com o mesmo universo 

referencial que tem o resto da sociedade. Como é que nós podemos fazer isto? aí sim, sabendo 

quais são os segmentos de público a que nós nos dirigimos, a noção de público em geral, 

abandonando esta ideia de que há um público em geral, porque essa categoria é uma categoria 

inexistente, é abstracta, não há um público há públicos e, portanto, sabendo nós isto, 

conhecendo-os, então, a seguir temos de diversificar as abordagens, quer em tipo, quer em 

formatos. Isto que parece uma verdade à la palice não acontece tantas vezes, ou seja, 

diversificar em tipos, saber que posso fazer visitas, conversas em torno de qualquer coisa, 

posso fazer cursos, palestras ou oficinas, a diversificação em componentes mais práticas ou 

teóricas, coisas que são dirigidas a um público infantil e, portanto, se calhar tem um carácter 

mais oficinal para se poder aprender enquanto se faz, público universitário e, então, temos 

coisas muito mais teóricas ou muito mais dentro de uma relação com os programas ou com as 

temáticas que os professores estejam a trabalhar. Com o público adulto, no caso do CAMJAP, 

a tentativa de diversificação, nas temáticas e nas abordagens: por um lado, porque criamos 

leituras mais generalistas e específicas, portanto tanto há abordagens que dão uma panorâmica 
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sobre a colecção, por exemplo, como há abordagens que são monográficas em que se escolhem 

artistas específicos, escolas específicas, movimentos específicos, períodos temporais 

específicos, como quando se faz uma abordagem mais cirúrgica como temos vindo a ter o 

cuidado de agarrar em temáticas transversais às preocupações da sociedade contemporânea e 

usa-las como forma de olhar para as obras de arte. Primeiro porque queremos muito que as 

obras não sejam vistas fora do seu tempo: é muito importante que se perceba que a produção 

artística é do seu tempo, mas também é do tempo da sua leitura; portanto temos que trabalhar 

os dois universos: o da produção e o da recepção. 

Além de termos esta consciência, portanto, temos de abordar temáticas…fizemos uma 

sobre arte e violência, arte e cultura de massas, tudo temáticas que, se pensarmos, são 

preocupações dos nossos dias, são acontecimentos actuais, tudo aquilo que permita que a 

sociedade sinta que a arte, o universo artístico é um universo cheio de referentes que têm a ver 

connosco, com o dia a dia, com a nossa vida; não está ali, não é uma coisa que deva ser 

indiferente, ela está cheia de inquietações e, portanto, agarramos muitas vezes nas 

inquietações, por isso mesmo são abordagens problematizadoras, questionadoras, mesmo 

inquietas (acho que o termo é mesmo esse). Por outro lado, ainda, escolhemos abordagens 

menos habituais e menos convencionais, vamos a outras disciplinas que à partida não teriam 

uma relação directa com a área artística e escolhemos abordagens desses pontos de vista, 

vindas da Biologia, da Física ou da Matemática, criando um bocadinho esta ideia de que o 

espaço de uma colecção é um espaço de leitura, de leituras várias e que os objectos nos dizem 

tantas mais coisas quantos olhares nós conseguirmos criar como portas de entrada e janelas 

(um bocadinho também) para os próprios objectos, portanto, quanto mais linhas de abordagens 

nós escolhermos mais rico se torna aquele espaço. Por outro lado, mais gente se pode sentir 

compensada e perfeitamente confortável nesse espaço porque, assim, os segmentos de público 

que conseguimos abranger são variadíssimos, desde as pessoas que são curiosas por natureza e 

viriam, porque é um tema que lhes suscita curiosidade, como as pessoas que são da área 

artística e querem aprofundar aquele tema, como as pessoas que não sendo da área artística, 

mas sendo de áreas aparecem ali também contempladas querem muito…olha deixa-me lá ver, 

eu sou físico ou sou da área das ciências exactas ou ditas exactas…deixa-me lá ver qual é a 

abordagem que eles fazem. Fizemos agora um curso, Da Cor à Musica, e apanhamos muita 

gente que vinha da área da música, justamente porque lhe interessava esta relação entre a cor e 

a música. Portanto cada vez que criamos zonas de confluência de várias áreas disciplinares, de 

várias áreas de pensamento conseguimos chegar a um público muito interessante, porque muito 

heterogéneo e de ambientes também muito diversificados acaba por ser uma mais valia. 
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Para concluir a questão, para trazer mais público implica diversificar as abordagens 

conhecendo os segmentos de público a que nos dirigimos, mas também tendo a consciência de 

que não há museus universais, nunca toda a gente está representada nos museus. É preciso ter 

uma atitude muito crítica, muito questionadora do próprio espaço discursivo do museu. Ter em 

mente esta ideia de que é preciso criar várias abordagens possíveis, é preciso trabalha-las e é 

preciso estar atento para aquilo que o próprio público vai exigir de nós nesse sentido, porque 

tem de ser um espaço em crescimento, porque tem de ser um espaço em mutação. Por outro 

lado, quando dizia que é preciso mudar os formatos, é pensar que temos de conceber 

actividades e programas que se coadunem com graus de compromisso muito diferentes uns dos 

outros. 

A vida actual é uma vida de um dinamismo e de uma rapidez muito grande, nós vivemos 

ao segundo, não é por acaso que os relógios do século XX a dada altura passaram a ter 

segundos, era uma unidade de tempo completamente impensável em séculos anteriores, não 

fazia sentido, só faz sentido no século XX, porque na verdade nós vivemos ao segundo e outras 

unidades ainda mais pequenas; portanto, o tempo que nós disponibilizamos para as coisas que 

acontecem, que são muitas, vivemos completamente imersos em estímulos, de uma indústria 

de lazer muito variada, portanto aquilo a que nós nos dispomos a dar atenção tem de ser visto, 

percepcionado por cada um de nós como consumidores como algo que vale a pena e eu posso 

ter graus de compromisso diferentes; se for uma área em que eu já estou muito interessado e é 

uma área que eu já conheço, se calhar vou, mesmo não sabendo que aquilo vai durar uma hora 

e meia ou se souber que aquilo dura 1.30h também vou, mas se for uma área que só quero 

experimentar estou a querer pôr o pé …se calhar se me disserem olhe isto vai durar 2h depois 

não se pode ir embora, eu se calhar não me disponibilizo para isso, é mesmo difícil de dispor, 

hoje em dia, de muito tempo. Mas sabendo à partida de que isto vai durar 2h isso pode ser 

altamente desmotivador e desmobilizador, logo é preciso também criar abordagens com graus 

de compromisso diferentes: aquelas em que eu venho livremente, aquelas em que eu me 

inscrevo, aquelas que são gratuitas, aquelas em que eu pago, isto implica também mais uma 

vez graus de compromisso diferente: aquelas que duram 15m, aquelas que duram 30m, aquelas 

que duram 2h, à hora do almoço (para as pessoas que trabalham ali perto e aproveitam a hora 

de almoço para mais do que comer), ao fim-de-semana (da logística familiar) é preciso ter tudo 

isto em consideração e ter em consideração que os nossos hábitos sociais condicionam muito 

as nossas escolhas, as famílias têm uma logística pesada de gestão (…), portanto é preciso 

pensar qual é o horário que vamos disponibilizar e se ele se compatibiliza com os hábitos e esta 

logística. Tal como os seniores, se eu tenho um programa específico para estes não vou por à 
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noite, porque muitas pessoas a partir de uma determinada idade perdem a visão e ninguém vai 

dizer, porque ninguém gosta de ser ajudado e ter de pedir ajuda, querem sentir-se autónomas 

(…). É preciso ter em atenção todos estes factores, não é só o programa diversificado que às 

vezes é logo apelativo, mas se estiver mal pensado, mal estruturado nestes aparentes pequenos 

pormenores podem vir a inviabilizar imediatamente todas as boas ideias, portanto conhecer os 

públicos implica isto também, perceber como é que estes públicos se comportam quando se 

tem de seleccionar actividades que entram dentro do seu campo de lazer ou de interesses, 

portanto que tipo de consumidores culturais eles são. Na verdade é isso de que se trata. 

 

 

P: Como estabelecer a comunicação entre arte e públicos no museu? Dê 2 

propostas. 

 

R: Bem é difícil dar só duas propostas, mas a comunicação entre arte e públicos nos 

museus tem uma parte difícil que é: normalmente faz-se por intermédio do projecto expositivo 

em si, da forma como está concebido o espaço que tem as obras, no sentido em que a 

concepção do espaço, a disposição das obras, o design expositivo em si, está pensado para 

causar alguma reacção no visitante. Isto em si já é uma forma subliminar ou não depende se ela 

é ostensiva e logo visível ou se ela é uma coisa subjacente e subliminar e, portanto, não é 

tornada clara, mas isso em si já uma forma de comunicação, – o modelo usado, as opções que 

esse modelo implicou (se tem ou não textos de parede, como é que é a iluminação, se podem 

estar 15 ou 30 pessoas ou só 2 ou 3 em cada sítio, etc). Isto implica imediatamente uma série 

de ideias prévias às próprias decisões do visitante que ao entrar no espaço recebe logo muita 

informação dada só por isto, mas quando digo que tem uma parte difícil, além disto, 

normalmente a comunicação é pensada…eu acrescento texto, criando por vezes uma tensão 

por vezes difícil de resolver. A obra de arte está lá e depois o texto funciona como um segundo 

nível discursivo dum registo diferente do da obra que acaba por ser usado como ponte, mas 

muitas das opções expositivas ignoram esta ponte porque acham que a experiência da 

comunicação com a arte tem de ser feita imediatamente. Eu venho do serviço educativo e 

como em tudo na vida acho que é preciso equilíbrio e, portanto, o estabelecimento da 

comunicação entre arte e públicos necessita de vários níveis de mediação. E, esses níveis de 

mediação não são só esses textos de parede, embora também o sejam, estes níveis de mediação 

implicam que quando se pensa numa exposição o próprio modelo expositivo seja pensado 

como o primeiro elemento de comunicação, inclusivamente aquele que determina tudo o resto, 
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porque é aquele em que eu entro e em que eu me vejo de repente imerso mal entrei. Depois, 

para além do modelo expositivo, pensar nesse modelo expositivo que dispositivos, que 

mecanismos foram pensados como elementos de comunicação, como é que são colocadas as 

obras, eventualmente diversificar o tipo de legendagem que é feito (as legendas na maioria dos 

casos são legendas de inventário, ou seja, título da obra, a técnica da obra, o nome do artista, a 

data de nascimento e morte do artista e pouco mais), na maioria dos casos isto não dá 

informação nenhuma ao público, praticamente nenhuma, portanto se eu diversificar o tipo de 

legendagem e nuns casos tiver legendas interpretativas que são legendas mais extensas em que 

se pede a alguém, eventualmente para produzir um texto que se pode aplicar a uma 

determinada obra, pequenos textos, folha de sala, eu permito que diferentes tipos de visitante 

escolham os mecanismos que melhor se adeqúem ao seu estilo para saber mais sobre (…) 

possibilitando-lhes a escolha para se poder optar (…) e isto é uma forma de estabelecer a 

comunicação entre arte e público. È trabalhada, em alguns museus, a meu ver, de forma muito 

interessante.  

Quero dar aqui o exemplo da Tate Modern. Na Tate Modern foi assumido, desde o início 

da sua abertura, que o próprio discurso expositivo era em si inquietante e, portanto, mesmo 

sem mais nada, mesmo sem grandes leituras, qualquer visitante, pela forma como as obras 

foram postas em relação umas com as outras, os diálogos que elas criam, se sente 

imediatamente interpelado, porque eu tenho um Monet em frente a um Mark Rothko, por 

exemplo, e, de facto, aquela estranheza entre uma coisa de final do século XIX e uma coisa da 

actualidade (que eu, se calhar nem percebi imediatamente que era do século XIX e da 

actualidade se eu não for ver as legendas) mas há, de facto, registos diferentes e há ali relações 

que se podem estabelecer, mas às vezes há inquietações que são passadas, só pelo facto de 

estarem duas coisas em frente que chocam, não é o caso destas (não chocam muito) mas há 

outras em que isto se sente. Isto cria no visitante uma atitude inquisitiva (…o quê é isto? O que 

é que isto tem a ver com?). Esta atitude implica que eu vá buscar mais informação, que eu olhe 

para as coisas é como eu estar a passar por uma obra e de repente pensar: espera aí e voltar 

para trás. Isto é passar de uma atitude de contemplação passiva para uma atitude de observação 

activa e interrogante, de interpretação curiosa. Na Tate este modelo expositivo é o princípio, 

daí dizer que o modelo expositivo já é em si já é a forma de comunicação e estimula 

imediatamente o tipo de atitude que é no fundo o tipo de atitude que se pretende na Tate que o 

visitante tenha, ou seja, esta coisa do interrogar, pensar que é complementada com tudo o resto 

e aí há uma grande coerência em termos de comunicação. Os núcleos são expostos de forma 

temática, o que significa que foram arranjados grandes temas que dão o nome aos vários 
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núcleos, portanto, quando entro tenho propostas de leitura, tenho logo um grande título que me 

permite perceber que aquilo que eu vou ver não é isento de…não há nada neutral, nenhuma 

daquelas obras é verdadeiramente neutral, portanto, ele não é isento de uma leitura prévia e ali 

está assumida é deixada clara. Eu percebo que o meu olhar vai ser manipulado quando entro 

numa sala que diz corpo no espaço, por exemplo (…). A neutralidade do discurso é uma ilusão, 

esconde o facto de ter sido feita uma selecção de um comissário (…); é melhor eu assumir essa 

selecção e, portanto, quando criei a sala expositiva, o título já dá ao visitante a ideia de que 

aquilo foi uma selecção segundo aquele critério. Depois, para além disso têm legendas 

interpretativas de carácter muito diferente, nem todas as obras têm, mas as que possuem, têm 

abordagens diferentes: umas foram escritas pelo próprio artista, outras pelo director, outras 

pelo serviço educativo, outras são de amigos do artista, de jornalistas, de críticos de arte e, 

portanto, quem lê as legendas fica imediatamente com esta noção de que uma obra de arte é 

plurivocal, ela diz imensas coisas consoante a forma que se olha e de quem as diz e é muito 

engraçado ver que é um registo altamente pessoal que às vezes foi escrito pelo artista ou por 

um amigo do artista, outras vezes é um registo muito da teoria escrito por um crítico de arte, 

outras vezes é uma coisa muito fait divair (…) e isto tudo faz olhar para aquela obra de formas 

muito diferentes e isso é curioso; depois os áudio-guides seguem também esta lógica (…) há 

sítios diferentes com registos diferentes para as várias obras. E, os próprios textos de parede 

são textos pensados para serem curtinhos, seguem, agora, as regras actuais de comunicação 

(…) e são altamente problematizadores. Normalmente têm muitas expressões no meio das 

frases que deixam claramente ver: pode-se dizer que…segundo as teorias do pós-colonialismo 

decidiu-se que ou pensou-se que há determinados segmentos da história da arte que dizem…e 

isto é uma opção consciente de tornar visível que toda a leitura da arte é uma leitura 

contextualizada, com um tempo e um emissor e tem uma tomada de decisão em termos de uma 

escolha de um perspectiva, portanto, ali é tornado claro e isto é muito enriquecedor, a 

experiência de passeio naquela exposição é muito enriquecedora. Portanto, são tudo formas de 

comunicação entre arte e público que permitem que eu aprofunde ao nível que em mim, como 

visitante me é mais confortável ou mais estimulante ou mais interessante, sem nunca descurar 

o facto de eu poder chegar lá e querer estar em frente à obra e ignorar tudo isto, porque não são 

ostensivos aqueles elementos todos, ou seja, aquelas coisas são todas feitas de forma sóbria, 

mas não invisível (problema da maioria das exposições, em que está lá o texto mas aquilo não 

se lê). Mas não, ali não é invisível nem ostensivo ao ponto de eu não estar a conseguir olhar 

para a obra sem estar a ler. 



Adriana de Freitas Pardal 

  - 146 - 

Além disto existem as actividades dos serviços educativos (isto são aquelas opções de 

comunicação de sala, aquelas que ficariam em permanência, mas que têm o problema de serem 

comunicação indeferida…mas depois a resposta do visitante não pode ser aferida), todo o resto 

da comunicação pode ser feita com bons programas de serviço educativo e esses sim são de 

construção in loco, portanto aí sim esta questão do feedback é possível. 

 

 

P: Acha que os Serviços Educativos interferem na vinda de público(s) ao museu? 

De que maneira? Dê dois exemplos concretos. 

 

R: Isto é daquelas respostas que eu responderia sim, obviamente (…). Sobretudo pelo 

facto de os serviços educativos proporcionarem um espaço primeiro de construção conjunta – é 

aquele espaço em que o feedback pode ser imediatamente aferido (…) porque eu posso ter 

pensado numa estratégia fabulosa de comunicação mas, a não ser que eu esteja todos os dias lá 

plantada no meio da sala a ver como é que as pessoas reagem à minha estratégia, eu não posso 

saber qual é o efeito real, o que é que de facto eu comuniquei. Os serviços educativos têm esta 

potencialidade de criar uma série de programas que lidam com o público directamente em 

situação presencial e permitem a construção conjunta num momento e permitem o diálogo, ela 

já não é uma comunicação indeferida. Além de que, se seguirem aquelas linhas que vimos mais 

atrás, criam uma programação muito diversificada em torno de uma mesma exposição ou de 

uma colecção e permitem chamar pessoas que se calhar habitualmente não viriam, aquelas que 

têm alguma curiosidade (se nós soubermos suscitar-lhes a curiosidade) mas não sendo da área, 

não sendo especialistas teriam, se calhar, algum medo ou algumas reservas em pisar aquele 

espaço. Portanto, o serviço educativo permite lançar uma série de pontes e criar várias 

possibilidades de estar em contacto com o universo do museu e com o universo da colecção, 

chamando públicos menos espectáveis. O serviço educativo tem uma grande mobilidade, pode 

sair de dentro para fora e, logo, o serviço educativo pode permitir a vinda de pessoas ao museu 

se tiver, por exemplo, às vezes, começado por sair do museu, ido trabalhar com determinadas 

comunidades que normalmente não estão representadas no museu, fora do seu sítio e depois de 

um trabalho feito essas comunidades virem ao museu. O S.E chama de facto uma série de 

gente por criar estas pontes, é um espaço onde se constroem pontes, se constroem sistemas de 

comunicação efectivos, aqueles que, logo naquele momento, se pode aferir se estão a funcionar 

e também criam espaços de crítica e de problematização (…). Como objectivo base de 

qualquer S.E deveria estar a ideia de formar públicos, não só daquela instituição, mas de 



                                     Os Discursos Museológicos – Arte e Públicos 

  - 147 - 

qualquer instituição, porque se pensarmos bem o trabalho do S.E bem feito, se conseguir 

cruzar com a vida das pessoas tornar-se significativo na vida das pessoas deixa marcas e essas 

marcas não é suposto que se traduzam só em agora vou passar o resto da minha vida a vir ao 

Centro de Arte Moderna, não, é: já que tive uma experiência tão gira no Centro de Arte 

Moderna deixa lá ir experimentar ir ao C.C.B que também tem exposições de arte, por 

exemplo. Portanto, criar no público uma atitude nova em termos de consumo cultural que se 

aplica a outros universos também, porque senão estaríamos sempre a alimentar o nosso próprio 

público em sistema fechado, numa atitude um bocadinho egoísta (…). 

A mudança de paradigmas dos museus em relação a centrar-se mais nos públicos do que 

nas colecções fez com que a dimensão social, da representatividade social do museu, fosse 

assumida mais claramente e isto em tarefa que acaba por estar muitas vezes mais nas mãos do 

S.E do que nos outros serviços, apesar de ser desejável que esteja na consciência de todas as 

pessoas que trabalham no museu. Se pensarmos no S.E e naquilo que ele desenvolve, o S.E 

dirige-se às pessoas na sua totalidade, na sua globalidade, e a nossa concepção de visitante 

actual passa cada vez mais pela noção de indivíduo completo, com todas as suas expectativas, 

com a sua agenda pessoal, com a sua biografia. E, esta questão da biografia é extremamente 

importante, porque, de facto, quando opto por ir ou não ir a um sítio, quando entro nesse sítio, 

quando participo numa actividade promovida por esse sítio, eu nunca deixei de ser quem sou e 

trago comigo todas as experiências toda a bagagem, todo o património que acumulei ao longo 

da vida, tenha eu 3 anos ou 80.  

Digamos que o nível de património poderá ser diferente mas todos nós temos um 

património que acumulamos e temos uma biografia que se vai cruzar com aquilo, aquele 

momento é mais um dos momentos da minha biografia. Portanto, é extremamente importante 

que quem concebe estas actividades e, depois, quem as dirige no local ou quem as coordena, 

quem as orienta, tenha esta consciência de que o processo de construção é um processo feito ali 

naquele momento, que se cruza com aquelas pessoas naquele momento de vida, daquelas 

pessoas e do nosso, porque esse momento só vai ser significativo e deixar marcas para o futuro 

e formar os tais públicos que vão ter vontade de repetir a experiência, vontade de saber mais ou 

de ir mais longe se ele tiver este poder de encaixar ou às vezes até de se desestruturar para 

depois reestruturar esta experiência de vida. Um dos conceitos usados actualmente no campo 

da educação museal é o de experiência museal e é justamente usada a ideia de experiência 

museal porque ela em si, como definição, implica ter consciência de que a experiência que eu 

tenho quando vou a um museu é enquadrada por tudo aquilo por que se designa de agenda 

pessoal – todas as minhas expectativas, as minhas zonas de interesse, a minha biografia (…) 
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como pelos serviços que lá encontro disponíveis, como pelas características do espaço que ali 

está, como pelo papel social que ali vou desempenhar – se eu vou como professor ou se vou 

com um amigo ou se vou como visitante. O tipo de relação que eu consigo construir, de facto, 

com as pessoas que ali estão, o tipo de acontecimento e de experiência que é despoletada 

realmente, tudo isto é experiência museal. O que eu levo para casa é enorme, muito mais do 

que o conjunto reduzido de conhecimentos ou de conteúdos que, eventualmente, se quiseram 

trabalhar em torno da exposição. Isto é uma ínfima parte que muitas vezes, na memória média 

de longo prazo que é aquela que testa, realmente, o que nós ficamos como conhecimento 

significativo, é aquela que desaparece, ou seja, tenho de ter consciência de que na experiência 

global pode ter havido outros factores como o facto de ter havido uma cafetaria e eu ter comido 

um bolo maravilhoso ou ter gostado imenso do monitor ou ter encontrado um amigo que eu 

não via há dez anos, na minha memória mais para a frente pode-se tornar mais significativo do 

que ter aprendido que o Amadeo Souza Cardoso morreu com trinta anos. Agora, é muito 

importante pensar que essa experiência quanto mais rica for, mais possibilidade tem de deixar 

marcas variadas que eu recupero mais tarde; que ficam associadas àquele espaço, àquele 

artista, àquele momento…e isto é uma dimensão muito interessante, foge muitas das vezes dos 

conteúdos, mas a deslocação da ideia de que o centro da colecção para o público tem que 

implicar esta possibilidade de mudança. 

 

 

P: De que forma as visitas guiadas contribuem para o processo de partilha no 

campo artístico? 

 

R: Aqui também há mudanças óbvias, não se pode mudar de paradigmas e depois não 

haver mudanças mais pragmáticas e funcionais. É preciso pensar que a visita guiada, se 

quisermos responder àquilo que são os desafios actuais dos museus e aquilo que hoje em dia se 

discute acerca das teorias do conhecimento, da construção do conhecimento em espaços de 

educação não formal, que é o caso dos museus, temos que pensar que o modelo de visita 

guiada tem sofrido alterações, até porque de outra forma não conseguiria enquadrar ou integrar 

estas mudanças, que são mudanças teóricas e ideológicas de base muito interessante mas que 

são mudanças de práticas também. E, portanto, a visita guiada tradicional, em que temos uma 

pessoa que conduz um grupo dizendo-lhes aquilo que se deve saber, sobre e deve ver nas obras 

tem vindo a ser repensado de forma a transformar-se num momento de orientação de uma 

discussão aberta, pautada por questões que se relacionam com os objectos, obviamente, mas 
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que transcendem os objectos em si e que envolvem todos os visitantes nessa discussão. Como 

mudança paradigmática, digamos que em vez de uma visita guiada tínhamos uma conversa em 

torno de, sendo que a conversa é um diálogo assumido um debate, um espaço para debate e 

para discussão. Nesse caso as visitas contribuem muitíssimo para o processo de partilha, 

porque se a pergunta não tivesse sido feita com a palavrinha partilha eu diria que contribuiriam 

sim para conhecer o campo artístico, mas tanto contribuem estas de debate aberto como 

contribuem aquelas (…) em que o monitor faz o trabalho todo. Mas visto que ali está a 

palavrinha partilha, para haver partilha o modelo utilizado para a visita tem de ser este – um 

em que o visitante é parte activa num processo de leitura, de interpretação de análise das 

próprias obras: este pensar sobre. Nós não pensamos, nem interpretamos por ninguém, o que o 

S.E faz é criar estes momentos em que ajudamos toda a gente, incluindo nós (…), a pensar a 

partir de problemas, temáticas e questões (e esta ideia de serem questões e não afirmações é 

muito importante para haver esta abertura). No fundo estas questões, estes temas, estas leituras 

são lançadas ao grupo como matéria-prima para pensar sobre. E, o que é que se faz numa 

visita destas? Atam-se as pontas, lançam-se questões, criam-se problemas e inquietações; 

resolvem-se parcialmente estas inquietações e lançam-se, novamente, novas questões. Sempre 

numa perspectiva de transversalidade, isto não quer dizer que as pessoas vão para casa com 

mais dúvidas do que com as que entraram (…) mas que a pessoa vá para casa e sinta que teve 

um papel importante e um contributo importante para aquela conversa, porque na verdade nós 

temos imensos conhecimentos de que muitas vezes nem temos tanta consciência e temos a tal 

bagagem que trouxemos que nos vai de alguma forma enfocar o olhar e eu tenho-o sempre, 

mesmo que não queira, porque é daí que eu parto, eu vou sempre partir daquilo que conheço e 

isso às vezes pode ser uma mais valia, porque dei um ponto de vista que ainda ninguém tinha 

ainda pensado (…) mas percebi que há outros; e, quando saí fiquei com uma visão alargada 

(…) saí com um tipo de inquietação que poderá fazer com que eu volte, ou ir saber mais, ou ir 

ver uma outra exposição a um outro sítio, ou olhar para um outdoor que está na paragem de 

autocarrro e pensar…e, portanto, tem outros frutos, e, aí sim, acho que é extremamente 

importante para a partilha do campo artístico. O campo artístico é um campo de inquietações e 

acho que os artistas se sentem bastante infelizes quando as obras são encerradas nos museus e 

os museus são tidos como mausoléus, quando a obra se sacraliza e portanto morre, perde 

aquele potencial de inquietação, porque os artistas na verdade quando produzem obras estão a 

resolver problemas, eles têm problemas para resolver, não são biográficos, muitas vezes têm a 

ver com a própria prática artística. O processo artístico é um processo de produção e de 

resolução de questões, a obra tem um potencial comunicativo imenso por causa disso, se nós 
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soubermos questiona-la, se nós a pusermos ali, inquestionável, dogmática, matámo-la. 

Portanto, é preciso é criar isto; este espaço da partilha do campo artístico - é um espaço de 

inquietação, de perturbação, de desassossego.  

 

 

P: Se olharmos para o campo da comunicação, no espaço museológico em 

Portugal, dos últimos 10 anos, o que salientaria dos aspectos mais positivos e mais 

negativos? 

 

R: O mais positivo é que nos estamos a mexer. Houve muita mudança nos últimos anos, 

isso é importante, há uma tomada de consciência, de facto, de que os museus têm públicos e 

que têm de os conhecer, têm de fazer mais coisas e que este espaço da comunicação é um 

espaço importante, portanto, têm surgido muitos S.E, têm surgido muitos museus, há um 

crescimento muito grande do número de museus no país, mas, sobretudo, museus que 

começam já a pensar, quando surgem, que a par das funções de conservação ou inventariação 

têm de poder comunicar, têm de poder fazer coisas. Há um dinamismo de raiz interessante, 

começa a haver muita gente já com esta consciência. Acho que há muita coisa por fazer e há 

também muitas coisas mal feitas, porque a área da educação e da comunicação ainda não 

foram suficientemente reconhecidas como áreas de facto de intervenção nos museus e de 

estudo, ela tem de se reconhecida academicamente como deve ser, para começar a gerar 

profissionais que cruzam formação académica com, depois, a prática profissional (porque isso 

não há) e precisa crescer, de amadurecer esta questão da educação e da comunicação. (…) Só 

quando isso acontecer é que, de facto, os museus vão conseguir consolidar algumas práticas 

que fazem intuitivamente.  

A educação sempre esteve presente nos museus, as perspectivas é que foram mudando. 

Os museus quando surgiram, logo no início, no século XVIII, surgem com um intuito de 

formação e civilizacional muito assumido, o museu em si é um depositório ou repositório de 

objectos de excelência, aqueles que resumem a grandeza da humanidade, logo, qualquer visita 

ao museu permitiria ao visitante ficar com uma noção de todas as obras grandiosas que o 

homem produziu ao longo dos tempos e tinham um efeito formador num novo sentido de 

cidadania, mas unidireccional. A educação sempre lá esteve, a forma como nós concebemos o 

que é educar e o que pretendemos que seja a educação é que foi mudando e mudou 

consideravelmente e é importante que se pense nisto, porque é engraçado que nos museus do 

século XIX, por exemplo, que têm missões onde a educação aparece com um peso que é maior 
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do que na actualidade, mas é uma visão da educação extremamente equipada ao museu e à 

academia, no fundo é um prolongamento à academia, é um centro de formação em que eu vou 

lá e aprendo os conteúdos sobre, tanto é que os museus tinham que ter séries completas nas 

quais as cópias tinham tanta importância quanto os originais, porque o que interessava era que 

quem entrasse pudesse ver a série do princípio ao fim (…da escultura clássica à 

antiguidade…). Se encararmos o espaço da comunicação de partilha e de inquietação a 

educação não pode ser concebida nestes termos (…) não é unidireccional, é biunívoca, não é 

transmissiva é construtivista, ou seja, há mudanças consideráveis. Nos últimos dez anos nota-

se que há muita reflexão, em Portugal há menos, mas também existe, há muita reflexão 

publicada sobre isto, há cada vez mais gente formada em museologia, por exemplo, ligada à 

comunicação, portanto há uma tomada de consciência e eu sinto, dos exemplos que conheço, 

que isto está a mexer…começa a haver muitos bons exemplos em espaços menos habituais, 

não são só já os grandes centros urbanos que de repente têm museus com uma série de 

propostas novas (…) o de Guimarães que abriu o museu à noite e criou uma série de eventos 

que chamou gente e ganhou uma razão completamente diferente ou o museu Grão Vasco em 

Viseu que também conseguiu criar um programa muito inovador de ligação à comunidade. 

Nem sequer são os grandes centros urbanos, o panorama museológico tem vindo a mudar nesta 

área da comunicação com os seus públicos, pelo menos na consciência.  

A rede portuguesa dos museus teve um impacto muito grande pelo menos no 

levantamento, na criação de diagnóstico de situação e na tomada de consciência de que há 

áreas que têm de ser mexidas. Os museus para entrarem na rede, nem que fosse por este 

processo inicial, de descortinar todas as áreas e perceber o que é que eles tinham de cumprir 

para, já fizeram um trabalho importantíssimo de levantamento. (…). A rede ajuda neste 

diagnóstico mas, depois ajuda muito a criar planos e intervenção futura para resolver aquelas 

áreas que se diagnosticaram como sendo as mais frágeis (…). Isto é muito importante, há uma 

requalificação dos recursos museológicos por esta via, é extremamente importante a rede neste 

processo, mas não há só museus da rede e há muitos museus a nascer que estão fora da rede e 

esta sensação de que as coisas estão a mudar, mesmo que mudem devagarinho, mesmo que 

mudem menos do que nós gostaríamos, estão a mudar e este espírito de mudança é aquele que 

nós temos de aproveitar (…). 

As positivas: a tomada de consciência de que os museus têm de servir 

comunidades…públicos e, portanto, isto tem implicado que os museus estejam com programas 

de maior qualidade, quer do ponto de vista expositivo, quer do ponto de vista da comunicação, 

que os S.E também tenham surgido como esse complemento de ligação e de comunicação (…) 
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esta ideia de abertura, de o museu de dentro para fora (…) para ser um museu, segundo a 

definição, ele tem de estar aberto ao público (…) serve pessoas que estão fora daquela casa. 

Portanto, o museu já não é só a casa é aquilo que a casa comunica a partir daqueles objectos 

que guarda, porque senão, poderia ter as suas reservas fechadas sempre, as obras estavam 

maravilhosas, o grande elemento de desgaste das obras é a sua exposição pública, portanto 

estavam nas condições ideais com um conjunto de profissionais qualificados a estudarem-nas e 

era um legado importantíssimo para o futuro, mas a questão era para quem é que nós 

estavamos a guardar as obras? Para o futuro, quando, depois abríamos? Ou, depois, 

editávamos catálogos só sobre e as pessoas nunca viam as obras? Na verdade esta tomada de 

consciência de que para ser um museu, e a definição é muito clara, tem de estar aberto ao 

público, tem de ter um horário de funcionamento, tem que haver esta comunicação, as pessoas 

têm de estar integradas neste espaço e isto é que tem implicado que se melhore a comunicação 

(…), que a consciência é cada vez maior. 

Aspectos negativos: a qualificação dos profissionais deixa muito a desejar. Acho que 

deveria haver cada vez mais um cuidado imenso com a qualificação profissional, sobretudo 

dos S.E, porque é a situação que conheço melhor. Acabar com a ideia de que um S.E é para os 

professores (ideia de que toda a gente podia ser professor que depois passa para os S.E) e 

porque são da área da educação mais ou menos qualquer pessoa poderá fazê-la e, então, temos 

S.E que têm pessoas que fazem milhares de coisas e que, depois, ainda acumulam com o facto 

de fazerem visitas guiadas e uma visita guiada não é um serviço educativo, temos estudantes a 

acabar a licenciatura a fazerem as coisas enquanto não arranjam nada melhor (…) não é 

encarado nem como uma carreira, nem como uma profissão qualificada. Como não é encarado 

como uma carreira não é uma área apetecível, porque ninguém vai projectar o seu futuro e 

pensar o que eu queria ser era técnico de S.E, porque não é uma carreira, nem sequer é 

reconhecido e não sendo uma carreira, uma categoria profissional realmente não exige 

competências específicas para além da área científica (…), normalmente há este cuidado de ir 

buscar gente que é da área científica mas, e a área pedagógica? É que comunicar não é a 

mesma coisa que saber muito sobre um tema, tem técnicas próprias, conhecimentos próprios e, 

portanto, é preciso começar a pensar que tem de haver outras competências, mas para isso tem 

de haver esta ideia de uma carreira profissional que exige formação específica e tem de haver 

formação. Portanto, um dos aspectos negativos é a ausência de formação, falta de 

reconhecimento académico; com os vários mestrados de museologia que existem actualmente 

só um, neste momento, é que tem uma pós-graduação em museus e educação, nenhum dos 

outros tem e quando vamos analisar os curriculos são muito raros os que têm uma cadeira 
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dedicada à comunicação e educação (…) isto no século XXI não se justifica. Continua a ser 

uma área…em que apesar de haver muita publicação (…) há esta mudança de paradigma da 

colecção para a educação e comunicação, mas depois na prática isto ainda não se reflectiu 

nesta ideia de que a educação é uma área de pleno direito tão importante como a catalogação e 

documentação de uma colecção…porque isto não é visto assim e isto, para mim, é um dos 

aspectos mais negativos que já não se justifica, os grandes debates foram nos anos setenta e 

oitenta nos outros países, já estamos no século XXI, em 2007, já não podemos continuar a 

fingir que isto não existe, não há departamento aí no resto dos países europeus que não tenham 

uma área em Museums Studies que tem formação especializada em Education and 

Comunication…é a questão da formação e profissionalização da carreira (que eu acho o mais 

negativo) e a questão das acessibilidades. 

Ainda há muito pouca consciência de que esses espaços têm de ser espaços que 

trabalhem a acessibilidade na sua globalidade, ou seja, as mais básicas que são as físicas (…) 

foi feito muito pouco (…) se quero as pessoas nos espaços a fruírem nos espaços há muito 

trabalho a fazer, é mesmo constrangedor e a questão das acessibilidades não fica por aqui, estas 

são aquelas que são mais obvias: barreiras físicas (…) e eu acho sinceramente que são tão 

constrangedores que devíamos ter vergonha na cara de continuar a ter os museus com as 

características que nós temos, porque são inadmissíveis. Agora, as acessibilidades não são só 

estas (…) uma coisa é pensar em criar áreas de acessibilidade para pessoas com mobilidade 

reduzida, partindo do princípio de que se elas precisarem pedem ajuda, outra coisa é conceber 

que qualquer cidadão, tenha ele a limitação física que tiver, é pleno senhor de si próprio e, 

portanto, é completamente autónomo; isto implica que eu crie estruturas muito diferentes, ou 

seja, a primeira versão implica que eu crie uma rampa que não tem de estar sempre aberta ou 

em funcionamento, porque se a pessoa chegar toca a campainha e pede ajuda para entrar, a 

segunda implica que todos os espaços sejam concebidos sempre com o denominador comum 

da mobilidade mais reduzida e que toda a gente use esses espaços (…) se escolher como 

denominador comum a mobilidade mais reduzida todas as pessoas com melhor mobilidade vão 

ser beneficiadas e aquele que tiver mais problemas sente-se em casa e isto nunca 

acontece…ninguém gosta de andar a pedir ajuda, porque isto é demonstrar que eu sou 

dependente de outros (…) agora estamos no ano da igualdade das oportunidades, acabam por 

ser designações vazias de significado, muitas das vezes resultam em leis que são tomadas, mas 

não resultam numa prática coerente e, sobretudo, não resultam numa prática dignificadora da 

diferença, porque nós todos temos direito à diferença. Portanto, esta prática tem de ser 

dignificadora de todos nós (…) a questão das acessibilidades é uma nódoa negra…muito feio 
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no campo dos museus que está longe de estar resolvido e eu só estou a falar das físicas, porque 

as acessibilidades têm de ser também pensadas do ponto de vista simbólico, cultural, social e 

económico e aí também há muito trabalho a fazer (…). 

 

 

1.2. 2º OLHAR: DOS MONITORES 

 

Nesta parte do estudo procede-se à apresentação dos resultados recolhidos através do 

questionário aplicado a 10 monitores (Anexo II). 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS MONITORES 

 

Antes de fazermos a leitura dos dados obtidos, caracterizemos os inquiridos. A leitura é 

feita recorrendo-se aos seguintes indicadores: habilitações académicas, tempo de serviço como 

monitores e tipo de situação profissional. Pretende-se saber, através deste último indicador, se 

os inquiridos trabalham ou não em exclusividade como monitores. 

Habilitações académicas: 3 possuem licenciatura, 1, pós-graduação; 1, mestrado e com o 

doutoramento em curso; 2, parte curricular do mestrado; 3 a frequentar a licenciatura. 

Tempo de serviço e situação profissional: o tempo de serviço varia de um mínimo de 2 

anos a um máximo de 10, sendo a média de 4.8 anos; apenas 2 trabalham em exclusividade 

como monitores. 

 

 

FUNÇÃO DOMINANTE DE UM MUSEU 

 

A função dominante do museu, como pode ver-se no Quadro 1, é associada a cultura. A 

aprendizagem aparece em 2º lugar. Uma e outra estão ligadas, é certo; todavia, e pese embora a 

pouca validade dos dados, estes parecem indiciar uma ligação do museu a uma perspectiva 

ampla no plano da formação.  
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QUADRO Nº1 | Função dominante de um museu 

 

 
Frequência Percentagem 

Não responderam 2 20,0 

De aprendizagem 2 20,0 

Cultural 5 50,0 

Social 0 00,0 

Outro: Encontro 1 10,0 

Total 10 100,0 

 

 

FACTORES DE FREQUÊNCIA DE UM MUSEU 

 

À primeira vista, os inquiridos parecem ter alguma dificuldade de emitir opinião sobre o 

conjunto de indicadores que lhes foi apresentado no sentido de os apreciarem em relação à 

visita a um museu. Olhando com mais atenção o Quadro 2, afiguram-se com alguma clareza 

algumas tendências na representação que fazem sobre os indicadores acima referidos. As 

visitas guiadas são notoriamente valorizadas (todos as consideram importantes); em menor 

intensidade, mas ainda de forma expressiva, são valorizadas as entradas gratuitas. Por fim 

aparecem o alargamento do horário, com 20% dos inquiridos a considerarem tal facto sem 

importância alguma para uma maior frequência de museu, e o estabelecimento de parcerias, o 

indicador menos valorizado, mas ainda assim apreciado positivamente, em relação à frequência 

de museu. 
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QUADRO Nº2 | Importância de um conjunto de indicadores na frequência de museu 

 

Indicadores Nada 

importante 

Pouco 

importante 

Razoavelmente 

importante 

Importante Muito 

importante 

Através de 

entradas 

gratuítas 

 

00,0 

 

20,0 

 

40,0 

 

10,0 

 

30,0 

Através de 

alargamento 

de horário 

 

20,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

40,0 

 

20,0 

Através de 

visitas 

guiadas 

 

00,0 

 

00,0 

 

30,0 

 

40,0 

 

30,0 

Através de 

parcerias 

10,0 30,0 00,0 20,0 40,0 

Escala: valores de 1 a 5 em que 1 significa o mínimo e 5 o máximo de apreciação 

 

 

FACTORES DE MELHORIA DE COMUNICAÇÃO ENTRE ARTE E PÚBLICO: 

A IMPORTÂNCIA DE INICIATIVAS VOLTADAS PARA OS VISITANTES 

 

Como seria de esperar (Quadro 3), os monitores valorizam intensamente as iniciativas 

orientadas para os visitantes como instrumento de melhoria da comunicação entre arte e 

público no interior do museu. As motivações para tal atitude são diversas, eventualmente que 

as mais importantes estão ligadas ao conhecimento do fenómeno e – por que não? – à 

valorização do próprio trabalho. 

 

QUADRO Nº3 | Factores de valorização para melhoria da comunicação entre arte e 

público 

 

 Frequência Percentagem 

Não responderam 1 10,0 

Iniciativas orientadas para os 

visitantes 
9 90,0 

Total 10 100,0 
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SERVIÇOS EDUCATIVOS E FREQUÊNCIA DE MUSEUS 

 

Na sequência lógica da sua posição antes expressa, os monitores são unânimes no 

reconhecimento do papel dos Serviços Educativos na frequência de museu (Quadro 4). O 

mesmo, como teremos oportunidade de ver, não sucede com o público em geral. Este, mesmo 

sendo certo que os valoriza, não os representa ao mesmo nível dos monitores.  

 

 

QUADRO Nº4 | Interferência dos Serviços Educativos na frequência de museu 

 

 Frequência Percentagem 

Sim 10 100,0 

 

 

O PAPEL ESPECÍFICO DOS SERVIÇOS EDUCATIVOS NA FREQUÊNCIA DE 

MUSEU 

 

E o que especificamente valorizam os monitores na actuação dos Serviços Educativos 

como instrumento de frequência de museu? Essencialmente dois aspectos dessa dinâmica 

(Quadro 5): a socialização/partilha do espaço e a paralela dinamização deste. 

Tal atitude poderá revelar a formação específica dos próprios monitores e o seu próprio 

envolvimento no processo. 

 

 

QUADRO Nº5 | Importância atribuída a um conjunto de factores relacionados com a 

interferência dos Serviços Educativos na frequência de museu 

 

 Frequência Percentagem 

Não responderam 1 10,0 

Dinamização do museu 4 40,0 

Socialização/partilha do 

espaço museu 

5 
50,0 

Total 10 100,0 
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AS VISITAS GUIADAS 

 

As visitas guiadas emergem, de alguma forma, como a materialização do pensamento 

dos monitores a respeito da dinâmica museal: a totalidade deles (Quadro 6), reconhece a sua 

importância no processo de partilha no campo artístico, valorizando, como motivos principais 

da sua contribuição positiva na frequência e museu, em primeiro lugar, a interactividade 

propiciada por aquela dinâmica e, em segundo, os conteúdos transmitidos (Quadro 7). 

 

 

QUADRO Nº6 | Contribuição das visitas guiadas no processo de partilha  

 

 Frequência Percentagem 

Sim 10 100,00 

Não 0 0,0 

 

 

QUADRO Nº7 | Motivos da contribuição das visitas guiadas no processo de partilha 

 

 Frequência Percentagem 

Pelos conteúdos transmitidos 4 40,0 

Pela interactividade 6 60,0 

Pela ludicidade 0 00,0 

Total 10 100,0 

 

 

FACTORES RECENTES DA COMUNICAÇÃO DE CONTEÚDOS PELOS 

MUSEUS 

 

Em coerência com o pensamento anteriormente expresso, os monitores vêem na criação 

dos Serviços Educativos (Quadro 8) o aspecto mais significativo ocorrido nos últimos 10 anos 

nos museus ao nível da comunicação com o público. Tudo o mais parece merecer pouca 

atenção.  

Estar-se-á perante um facto que exprime a realidade ou perante uma atitude de tipo 

“corporativista” por parte dos monitores? Os dados recolhidos junto do público da amostra 

utilizada neste estudo revelam a importância da iniciativa, mas não uma unanimidade de 
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pensamento a respeito de tão intenso papel dos Serviços Educativos no plano da comunicação 

museal. De qualquer maneira, deve ter-se presente a hipótese de que se está perante um público 

em parte conhecedor do apoio e importância dos Serviços educativos. 

 

 

QUADRO Nº8 | Avaliação da comunicação nos museus nos últimos 10 anos em Portugal 

 

 Frequência Percentagem 

Não responderam 1 10,0 

Criação de Serviços 

Educativos 
8 80,0 

Aumento de publicação de 

catálogos 
1 10,0 

Total 10 100,0 

 

 

 

TENDÊNCIAS 

 

Uma leitura atenta dos dados recolhidos junto dos monitores revela algumas tendências 

que tem interesse destacar: 

- a valorização de uma perspectiva cultural associada à dinâmica museal; 

- a importância de iniciativas orientadas para os visitantes; 

- o papel de destaque atribuído aos Serviços Educativos dos museus na concepção actual 

destes. 

As tendências referidas parecem afigurar-se em linha com a evolução do conceito de 

museu na forma como este foi apresentado ao longo deste estudo. 
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1.3. 3º OLHAR: DO(S) PÚBLICO(S) 

 

Apresenta-se, de seguida, um olhar do(s) público(s). Este olhar tem por suporte recolha 

de informação feita através de um questionário (Anexo I) respondido por 50 visitantes do 

Centro de Arte Moderna José Azeredo Perdigão, da Fundação Calouste Gulbenkian, durante o 

primeiro semestre de 2007.  

Os visitantes referidos constituem um grupo altamente heterogéneo. A sua integração 

como amostra deste estudo não obedeceu a qualquer tratamento metodológico especial. 

 

 

FUNÇÃO DOMINANTE DE UM MUSEU 

 

No que diz respeito à função dominante de um museu a maioria dos inquiridos 

respondeu ser esta de “aprendizagem” e “cultural", registando ambas o mesmo valor percentual 

(48%) (Quadro nº 9). Tal facto permite confirmar a mudança de paradigma apontada ao longo 

do trabalho, em que a função dominante era a de conservação. Segundo o olhar do público 

inquirido essa função foi relegada para um lugar menos importante. Dado demonstrativo da 

ideia de que o museu cumpre uma função social que serve pessoas. 

 

 

QUADRO Nº 9| Função dominante de um museu 

 

 Frequência Percentagem 

De aprendizagem 24 48,0 

Cultural 24 48,0 

De lazer 1 2,0 

De conservação 1 2,0 

Total 50 100,0 
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GRÁFICO Nº 1| Função dominante de um museu  
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FACTORES DE FREQUÊNCIA DE UM MUSEU 

 

Ressalta do Quadro 10 que a importância dos indicadores de frequência de museus se 

apresenta equilibrada, com todos eles mostrando uma similar linha de valorização. O único 

aspecto, mas, mesmo neste caso só parcialmente, que parece destoar da linha referida, diz 

respeito ao alargamento de horário, o qual só 18% consideram como aspecto muito importante 

a ter em conta na frequência de museus. 
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QUADRO Nº10 | Importância de um conjunto de indicadores na frequência de museu 
 

Indicadores Não 

responderam 

Nada 

importante 

Pouco 

importante 

Razoavelmente 

importante 

Importante Muito 

importante 

Através de 

entradas 

gratuítas 

 

2,0 

 

6,0 

 

10,0 

 

22,0 

 

26,0 

 

34,0 

Através de 

alargamento 

de horário 

 

4,0 

 

10,0 

 

16,0 

 

26,0 

 

26,0 

 

18,0 

Através de 

visitas 

guiadas 

 

4,0 

 

4,0 

 

10,0 

 

28,0 

 

26,0 

 

28,0 

Através de 

parcerias 

com 

instituições 

 

6,0 

 

8,0 

 

12,0 

 

22,0 

 

18,0 

 

34,0 

Escala: valores de 1 a 5 em que 1 significa o mínimo e 5 o máximo de apreciação 

 

 

 

GRÁFICO Nº2 | Importância das entradas gratuítas 
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GRÁFICO Nº 3 | Importância do alargamento de horário 
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GRÁFICO Nº4 | Importância das visitas guiadas 
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GRÁFICO Nº4 | Importância das parcerias 

muito 
importante

importanterazoavelmente 
importante

pouco 
importante

nada 
importante

não 
responderam

P
er

ce
nt

ag
em

40

30

20

10

0

34,00%

18,00%

22,00%

12,00%

8,00%
6,00%

 

FACTORES DE MELHORIA DE COMUNICAÇÃO ENTRE ARTE E PÚBLICO 

 

No que diz respeito à avaliação dos itens propostos para a melhoria da comunicação, a 

opção mais assinalada é a das “iniciativas orientadas para os visitantes” com 86% das respostas 

(Quadro nº 11), em linha, aliás, com a opinião dos monitores. Tal poderá revelar não só a 

importância deste tipo de serviço nos museus mas também a mais valia que representa na 

aproximação do(s) público(s) ao universo artístico. 

 

 

QUADRO Nº 11 | Factores de valorização para melhoria da comunicação entre arte e 

público 

 

 Frequência Percentagem 

Iniciativas orientadas para os 

visitantes 
43 86,0 

Discurso expositivo 2 4,0 

Arquitectura 5 10,0 

Total 50 100,0 
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GRÁFICO Nº 5 | Importância das iniciativas orientadas para os visitantes na melhoria da 

comunicação entre arte e público 
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SERVIÇOS EDUCATIVOS E FREQUÊNCIA DE MUSEU 

 

De forma menos intensa do que os monitores, mas mesmo assim muito expressiva, 78% 

dos inquiridos (Quadro 12) valorizam a interferência dos Serviços Educativos na frequência de 

museu, o que, segundo os próprios, está associado sobretudo (44%) à formação e 

sensibilização aos conteúdos e, em segundo lugar, à divulgação e criação de iniciativas para 

diferentes públicos (22%). 

 

 

QUADRO Nº 12 | Interferência dos Serviços Educativos na frequência de museu 

 

 Frequência Percentagem 

Sim 39 78,0 

Não 8 16,0 

Não sei 3 6,0 

Total 50 100,0 
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GRÁFICO Nº6 | Interferência dos Serviços Educativos na frequência de museu 
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O PAPEL ESPECÍFICO DOS SERVIÇOS EDUCATIVOS NA FREQUÊNCIA DE 

MUSEU 

 

Quanto às respostas à pergunta “de que maneira os serviços Educativos interferem a 

vinda de público(s) ao museu?”, destinada a recolher as sugestões que a esse propósito os 

inquiridos entendessem fazer, a sua análise  permitiu organizá-las em três itens, como pode 

ver-se no Quadro 13: formação e sensibilização aos conteúdos, divulgação e criação de 

iniciativas orientadas para diferentes públicos e sociabilização do espaço museu.  

O público da amostra, ao contrário dos monitores inquiridos, valoriza de forma muito 

significativa (44%), como pode ver-se no mesmo Quadro, os Serviços Educativos como 

componente importante ao nível da formação e sensibilização aos conteúdos. 
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QUADRO Nº 13| Importância atribuída a um conjunto de factores relacionados com a 

interferência dos Serviços Educativos na frequência de museu 

 

 Frequência Percentagem 

Não responderam 15 30,0 

Formação e sensibilização 

aos conteúdos 
22 44,0 

Divulgação e criação de 

iniciativas orientadas para 

diferentes públicos 

11 22,0 

Sociabilização do espaço 

museu 
2 4,0 

Total 50 100,0 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº7 | Importância atribuída a um conjunto de factores relacionados com a 

interferência dos Serviços Educativos na frequência de museu 
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AS VISITAS GUIADAS 

 

As visitas guiadas, à semelhança do que é percepcionado pelos monitores, são 

fortemente valorizadas pelo público da amostra no processo de partilha no campo artístico, 

como se pode observar no Quadro 14.  

O que especificamente valoriza esse público em tal tipo de visita? Os seguintes aspectos 

da mesma, como pode ver-se no Quadro 15: em primeiro lugar, com 54% das respostas, a 

transmissão de conteúdos, em segundo, com 34%, a interactividade potenciada, e, por fim, 

num nível significativamente mais baixo (8%), o aspecto lúdico. 

Poderá ter interesse comparar, neste âmbito, as respostas do público e as dos monitores. 

Os aspectos específicos de valorização das visitas guiadas são os mesmos: transmissão de 

conteúdos e interactividade. A ordem dos mesmos é todavia diferente. Enquanto os monitores 

valorizam sobretudo a interactividade (Quadro 7), o público enfatiza a transmissão de 

conteúdos. 

 

 

QUADRO Nº 14 | Contribuição das visitas guiadas no processo de partilha 

 

 Frequência Percentagem 

Sim 49 98,0 

Não sei 1 2,0 

Total 50 100,0 

 

 

 

QUADRO Nº 15 | Motivos da contribuição das visitas guiadas no processo de partilha 

 

 Frequência Percentagem 

Não responderam 2 4,0 

Pelos conteúdos transmitidos 27 54,0 

Pela interactividade 17 34,0 

Pela ludicidade 4 8,0 

Total 50 100,0 
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FACTORES RECENTES DA COMUNICAÇÃO DE CONTEÚDOS PELOS 

MUSEUS 

 

Finalmente, pretendia-se conhecer o que de mais positivo ocorreu, ao nível da 

comunicação nos últimos 10 anos em Portugal. A “criação de Serviços Educativos” obteve a 

maior percentagem de respostas: 58% (Quadro nº 16). 

Ao contrário, todavia, do que acontece com os monitores (Quadro 8), o público inquirido 

valoriza outros factores, nomeadamente os discursos mais apelativos dos conteúdos (28%), aos 

quais os monitores nem sequer fazem referência, e o aumento de publicação de catálogos. 

 

 

 

QUADRO Nº 16 | Avaliação da comunicação nos museus nos últimos 10 anos em Portugal 

 

 Frequência Percentagem 

Não responderam 1 2,0 

Discursos mais apelativos 

dos conteúdos 
14 28,0 

Criação de Serviços 

Educativos 
29 58,0 

Aumento de publicação de 

catálogos 
6 12,0 

Total 50 100,0 
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GRÁFICO Nº 8 | Avaliação da comunicação nos museus nos últimos 10 anos em Portugal 

 

aumento de 
publicação de 

catálogos

criação de 
Serviços 

Educativos

discursos mais 
apelativos dos 

conteúdos

não 
responderam

P
er

ce
n

ta
g

em

60

50

40

30

20

10

0

12,00%

58,00%

28,00%

2,00%

 

 

TENDÊNCIAS 

 

A leitura dos dados recolhidos junto do público permite perceber algumas tendências 

daquele face ao museu, tendências que por vezes se afastam daquilo que é percebido pelos 

monitores. 

O público inquirido valoriza no museu essencialmente as suas funções cultural e de 

aprendizagem, ambas, aliás, consideradas ao mesmo nível: 48% de respostas para cada 

aspecto. Os monitores, pelo seu lado, como vimos (Quadro 1) destacam claramente a função 

cultural. 

O público atribui ainda importância a iniciativas orientadas para os visitantes de museus, 

e nisso está plenamente ao lado dos monitores. Finalmente, mas com menos intensidade do que 

estes, o público valoriza a interferência dos Serviços Educativos na frequência de museus. 
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2. COMMUNICARE: CRUZAR OLHARES 

 

Após as leituras dos diferentes olhares sobre a problemática comunicação e museus de 

arte procura-se agora cruzar, num espaço comum, os resultados obtidos da observação dos 

diferentes “actores” convocados. 

 

Na articulação com o olhar de uma programadora, do(s) monitor(es), do(s) público(s), e 

na esteira da visão perspectivada pela teoria, pôde-se aferir que a função dominante  de um 

museu é hoje perspectivada pela dimensão social/cultural e educativa (atente-se às mudanças 

de paradigmas). Visão essa (pragmática) em conformidade com a visão (teórica) exposta ao 

longo do trabalho. 

A vinda de público(s) ao museu, como diz a programadora, depende muito da 

capacidade do museu ser capaz de servir os seus público(s), para isso é necessário conhecer os 

diferentes tipos de público a fim de determinar as suas necessidades. O espaço museu enquanto 

espaço público deve ser um espaço da sociedade e nesse sentido, deve ser concebido enquanto 

tal, atendendo/servindo, independentemente dos seus interesses, todos os seus públicos. Na 

procura de algumas respostas relativas a esta questão sugeriram-se no Questionário alguns 

itens que pudessem revelar a opinião dos usuários do espaço museu. E, pôde constatar-se que 

tanto o factor económico, como o alargamento de horário, as visitas guiadas e as parcerias com 

as instituições influem significativamente na vinda de públicos ao museu. 

No que se refere à comunicação entre arte e público(s) existem naturalmente diferentes 

níveis de mediação. Assim, feita a confrontação dos interlocutores verifica-se que a opção de 

comunicação potenciada pelas iniciativas propostas aos visitantes desempenha um papel muito 

importante: 86% das respostas dos visitantes e 90% das respostas dos monitores.  

Questionados sobre o papel dos Serviços Educativos na vinda de público(s) a opinião foi 

unânime, todos os agentes implicados responderam que sim, com 78% das respostas dos 

visitantes e de 100% das respostas dos monitores. De facto, a comunicação directa em situação 

presencial (característica deste tipo de mediação) permite estabelecer uma relação/interacção e 

fidelização (se a experiência tiver sido positiva) com público(s). Quando questionados, sob a 

forma de pergunta aberta, sobre de que maneira os Serviços Educativos são capazes de chamar 

público(s), os visitantes que responderam (35) apontaram para o aspecto educativo (ao nível da 

formação e sensibilização aos conteúdos); os monitores apontaram para os aspectos relacional 

(socialização/partilha do “espaço museu”) e de agente dinamizador do museu, com 50% e 40% 

das respostas respectivamente; por último a opinião da programadora parece ir ao encontro dos 
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monitores quer ao nível do aspecto relacional, na criação de sistemas efectivos, quer ao nível 

do aspecto de agente dinamizador, na oferta de uma programação diversificada. O que poderá 

revelar a existência de uma linha programática de actuação. 

Sobre as visitas guiadas, (noção que sofreu mudanças na sua concepção, desde logo no 

tipo de discurso que deixou de ser unidireccional), é também unânime a opinião dos 

interlocutores evocados de que as visitas guiadas contribuem para o processo de partilha do 

campo artístico. O museu é aqui entendido enquanto um espaço aberto, susceptível de ser 

questionado, partilhado, debatido, por outras palavras, um espaço aberto à comunicação 

plurivocal, sendo as visitas guiadas, em conformidade com esta nova concepção de museu, um 

meio de criar esses espaços de encontro e de debate de temas; concepção esta que se coaduna 

com a da programadora. Relativamente a este espaço os monitores consideraram a 

interactividade como um dos factores mais importantes no processo de partilha do campo 

artístico (60%) e com 40% das respostas a transmissão de conteúdos, sendo a resposta dada 

pelos visitantes, tal como quando questionados sobre a interferência dos Serviços Educativos 

na vinda de público(s) ao museu, maioritariamente pelos conteúdos transmitidos (54%), 

seguido da interactividade (17%) e 8,0% pela ludicidade. 

Ao nível da comunicação no espaço museológico em Portugal nos últimos dez anos o 

aspecto mais positivo apontado quer pelos monitores quer pelos visitantes foi o da criação de 

Serviços Educativos. Quanto à programadora, a resposta incidiu na necessidade de tomada de 

consciência do valor social dos museus, os quais têm o dever, enquanto espaços da sociedade, 

de servir/comunicar com os seus públicos (abandonando de vez a ideia de público em geral 

para passar à noção de públicos) de forma aberta, numa pluralidade. Assim, a função 

comunicativa dos museus, a par das funções de conservação ou inventariação, assume cada vez 

mais um papel capital e determinante para a sua própria sobrevivência. E, nesse sentido, 

porque ainda há muito a fazer, é necessário conhecer melhor o(s)s público(s) e reconhecer 

academicamente práticas profissionais na área dos museus, nomeadamente na área da 

educação, da comunicação e das acessibilidades (uma vez que as necessidades mais básicas 

como as barreiras físicas continuam a não ser integradas/pensadas nos museus). 

Para finalizar, importa ainda notar que todas estas formulações resultaram da 

necessidade de communicar efectivamente com alguns dos “actores” do espaço museológico.  
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O estudo desenvolvido constitui um exercício em torno da importância do papel da 

comunicação no museu, no processo de “democratização” da arte. Procurou-se examinar a 

evolução dos diferentes posicionamentos das práticas museológicas (nos quais esteve sempre 

subjacente a problemática do processo de alargamento/democratização do campo artístico em 

território institucional aos públicos) ao longo de quase dois séculos e meio, identificando-se 

sinais diacrónicos de alteração de paradigma na comunicação, nas ideias culturais e científicas. 

E, em cada época, e porque o espaço museológico é um espaço social e de mediação (entre 

objectos e pessoas), empreenderam-se – na sincronia de um tempo – leituras cruzadas, 

interrelacionadas com a problemática da comunicação, do espaço do museu e do 

desenvolvimento processual da arte.  

A primeira hipótese colocada foi a de que o papel da comunicação é fundamental para o 

processo de democratização do espaço artístico. Verificou-se, de facto, que este, ao longo da 

história dos museus, assumiu entendimentos diferentes, detectáveis tanto a nível dos discursos, 

quanto das representações e que, consequentemente, os esquemas/modelos de produção de 

discurso adoptados tiveram repercussões sobre a realidade. Neste enquadramento, de encontro 

com a arte e com os públicos, a análise da problemática da comunicação em correlação com o 

museu na determinação da produção e recepção da arte revelou-se útil e proveitosa na 

construção de significados/conhecimentos da investigação que deu fundamento e base à 

dissertação. 

Os museus enquanto espaços de poder (simbólico e ideológico), durante quase toda a sua 

história (até 1950/60) impuseram um discurso unidireccional, num continumm da história, 

alheio a cada novo presente, seguindo um raciocínio lógico num progresso linear, em que a 

arte, isolada do seu contexto, foi apresentada como autónoma, alienada, como algo sacral, 

cingindo-se unicamente à própria história e dinâmica internas. 

Esta perspectiva do museu, como um acontecimento histórico progressista, vai de 

encontro ao pensamento hegemónico da época em que este foi criado e, em consonância com o 

percurso da problemática da comunicação, acompanha as primeiras formulações teóricas, 

nomeadamente nas noções fundadoras de uma visão normativa da comunicação enquanto 

factor integrante da cultura ocidental. Contudo, a comunicação, a par dos valores normativos 

expressos no sentido de partilha, mistura de maneira indissociável valores e interesses, ideais e 

ideologias, o que demonstra a sua dimensão funcional (tendencialmente de cariz egocêntrico) e 

ambivalente, facto que viu também no espaço museu um meio ideal de comunicar...  

O museu, filho do iluminismo, com o objectivo de criar um conhecimento universal e de 

criar uma história cultural (num momento em que surge uma nova concepção de espaço – 
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possibilitada pelo desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação), corroboradores 

com o pensamento social da época nas suas várias manifestações sociais, surgia, tal como a 

Enciclopédia, com objectivos morais e sociais de educar e informar a população. E, nessa 

perspectiva fundadora do museu, um tanto ou quanto paternalista e “popularizadora” do 

conhecimento, emergia no discurso museológico uma concepção fechada ou tradicional que, 

como foi possível perceber, é análoga e concomitante com as teorias matemáticas da 

comunicação, expressas nos modelos de comunicação de base linear e unidireccional, nos 

quais a produção e a recepção (emissor, receptor) aparecem totalmente separadas uma da outra, 

alheias a qualquer influência exterior (semântica, física, perceptiva, cultural), 

independentemente das relações sociais, situacionais e culturais em que os processos de 

comunicação se realizam; a interacção do(s) público(s) não é levada em consideração e o 

próprio conteúdo semântico é negligenciado. 

De facto, o alheamento do museu (medium ou canal) em relação ao “mundo de fora”, 

expresso na construção de uma história cultural (mensagem) indiferente aos contextos 

históricos originais dos seus objectos para os subjugar à sua historia contínua ou na imposição 

do seu conhecimento e popularização deste, viria, deste modo, comunicar o seu carácter 

elitista. 

O discurso museológico só viria a ser, efectivamente, agitado e questionado no pós-

guerra, época em que (a par da reorganização a que foram sujeitos os acervos dos museus) se 

delineiam várias teorias a propósito do efeito pós-moderno que teriam repercussão na 

discussão e reformulação da condição de museu face à necessidade de adaptação aos novos 

tempos.  

Análoga a uma nova concepção (pós-moderna?) de museu, que mais do que informar, 

procura provocar reflexão, apareceriam no campo da investigação da comunicação, agora 

alargado às ciências humanas (defensoras de um modelo próprio, circular e retroactivo 

contrário ao modelo linear de comunicação), estudos que privilegiariam a produção, a difusão 

e a recepção das mensagens. 

A comunicação, como já foi dito, mistura valores, interesses, ideais e ideologias, e os 

museus, enquanto canais, não são excepção. E, nesse sentido, o processo de transição dos 

museus aparece comummente associado a uma lógica ideológica, expresso entre uma visão 

elitista, conservadora, de autoridade cultural tradicional que impõe os seus discursos e uma 

visão liberal, de cultura de massas, que valoriza a multiplicidade de interpretações. Todavia, 

esta discussão não é de todo uma discussão simples e linear, sobretudo quando esta surge no 
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apogeu da era da comunicação de massas, em que alguns “museus industrializados”, cada vez 

mais funcionais, parecem emergir segundo uma lógica exclusivamente financeira. 

Contudo, a valorização social e comunicacional a que os museus assistiram rompem 

(definitivamente?) com os discursos unidireccionais para passar a uma “nova museologia” que 

não crê que os objectos expostos falem por si mesmos; ao contrário, eles estão abertos a 

diferentes construções de significados, alargando-se/democratizando-se a diferentes leituras, 

que serão realizadas a partir da interacção entre produtores (emissores e receptores ao mesmo 

tempo), objectos expostos e visitantes (emissores e receptores ao mesmo tempo), numa lógica 

de circularidade da informação, em que a realidade se apresenta num envolvimento com a 

história original a cada novo presente, sendo portanto, negociada, dialógica, substituindo de 

vez o modelo historicista, ficcional, impessoal e distante, que vem valorizar e enfatizar o 

indivíduo, tornando possível a este a construção de significados/conhecimentos numa 

heterogeneidade que desafia a sistematização e a homogeneização. 

Associando a uma visão de mudança permanente o museu vem também, assim, assumir 

a ideia de entropia (segundo a qual quanto mais informação existe, mais aumenta entropia), 

para contrariar, deste modo, os sistemas lineares e homogéneos a que vinha sendo sujeito para 

passar para um modelo cibernético; compreendido, grosso modo, na circulariedade da 

informação, no feedback ou retroacção, no qual o emissor e o receptor são capazes de 

“codificar” e de “descodificar”, enquanto sujeitos com uma identidade cultural.  

O museu ocorre, assim, em tempos plurais e fragmentários, em que a arte, especialmente 

a do nosso século, aparece num todo indiferenciado da “cultura”. Face à diversidade de 

discursos, trabalhos e propostas estéticas e conceptuais a que se assiste, a relação entre 

públicos, fruidores, com os actuais objectos artísticos parece, todavia, estar cada vez mais 

comprometida, afigurando-se frequentemente como uma comunicação opaca em relação ao 

espectador; o que vem demonstrar uma necessidade de mediação. É, realmente, difícil e muitas 

vezes impossível entender o sentido e o alcance dos factos e dos movimentos artísticos.  

Nesta sequência e olhando a segunda hipótese, de que os mecanismos da comunicação 

(mediadores) no espaço museológico têm contribuído para uma aproximação entre arte e 

públicos e por conseguinte para a democratização da arte, impõe-se assumir que a 

comunicação continua a ser um campo em que se tem ainda muito para investir, quando se 

deseja que a arte seja acessível a toda a sociedade. Como pôde ser analisado no estudo, o 

caminho da comunicação no correr dos momentos museológicos foi um caminho na maior 

parte do tempo lento e redutor. E, nesse sentido, os mecanismos da comunicação, ainda que 

fossem sendo melhoradas as técnicas expositivas, cumpririam apenas uma função meramente 
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informativa, atribuindo à arte fins religiosos ou moralistas, enquanto acto devocional, 

apresentando-as segundo uma verdade dogmática (que a crítica especializada, nascida em 

Inglaterra no século XVIII, recusaria, assim como a autoridade do modelo histórico antigo), 

controlada e organizada, inibindo, assim, o observador de uma fruição e participação do campo 

artístico. 

A comunicação, como a entendemos, pressupõe constante interacção das influências 

possíveis que uma mensagem pode ter e que quer nos processos de emissão quer nos de 

recepção de mensagens, o indivíduo é um ser complexo inscrito num ambiente complexo e não 

um ser “autista”, fechado em si próprio. Na verdade, os museus, ainda que com objectivos 

sociais, tenderam ao longo de quase toda a sua história a ser “autistas”, alheios à realidade do 

mundo e da realidade dos sujeitos, concepção que desencadearia uma ideia de realidade auto-

fabricada, isto é, ficcionada. E, nesse sentido, a comunicação no museu mostrou-se, de facto, 

quase sempre autoritária. Tal facto afastaria desde cedo os públicos do campo artístico, no qual 

aqueles eram vistos como “actores” passivos e sem distinção de interesses, restando-lhes, 

apenas, a recepção de uma interpretação dogmática, alicerçada sobretudo na representação 

formal que, na verdade, nada tinha a ver com a praxis, eliminando qualquer tipo de relação 

social ou experiência,: quer com a obra de arte, quer entre a obra de arte e o espectador. A arte 

corporaliza um tipo de processo, ela é um resultado de um procedimento ou acto criativo que 

não é alheio às interferências; com efeito, esta só a partir da análise do seu contexto se poderá 

mostrar na sua pretendida totalidade. Os mecanismos de mediação, fundamentais à 

socialização da esfera artística, deverão estabelecer diferentes pontes com os públicos, 

necessárias à produção de valores úteis na construção e revestimento de significação das 

“coisas”, de modo a ajudar a gerar relações fundamentais à própria noção de património, por 

conseguinte, de sentimentos de apropriação e de pertença individual e colectiva. 

Após a II Guerra Mundial, com a mudança de paradigma museal, nomeadamente na 

alteração da dimensão social dos museus, estimulada e contaminada pelo desenvolvimento da 

cena artística ou por outras tipologias de museus, a dimensão comunicativa do museu, na sua 

verdadeira asserção, passaria a ser mais valorizada e a ser trabalhada nos museus. E a obra de 

arte socializar-se-ia, passando à condição de objecto passível de variadas leituras. Com efeito, 

a relação entre objecto artístico e recepção finalmente assumiria uma dimensão social, na 

existência “normal” da sociedade. 

O interesse em comunicar efectivamente com os públicos reflectir-se-ia, com efeito, num 

novo tipo de museologia ou na existência de novos mediuns capazes de promover a 

comunicação. E, nesse sentido, assistir-se-ia a novas experiências expositivas, ao 
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desenvolvimento dos serviços educativos, catálogos, conferências, etc., em que o indivíduo 

passaria, de facto, a ter um papel mais “activo” na determinação de valores. 

Na procura de uma aproximação com uma determinada realidade, conseguiu-se 

congregar um conjunto de informações que desempenharam um papel complementar à 

presente análise. Nesse sentido, os interlocutores inquiridos – programadora, públicos e 

monitores – confirmaram o que se verificou na teoria: que os museus são espaços para as 

pessoas. Nos quais as componentes social, cultural e educativa (de acordo com os novos 

paradigmas) constituem a função principal daqueles; paralelamente constata-se que a função 

comunicativa constitui igualmente uma função essencial ao processo de partilha do campo 

artístico. 

Finalmente, face a este desenvolvimento, pode dizer-se que a “democratização da arte” 

depende da abertura do museu (enquanto casa da arte) a novas possibilidades e critérios de 

exposição, comunicação e interpretação das colecções numa concepção mais aberta a uma 

transversalidade disciplinar, por forma a não excluir os públicos.  

Terminada a presente investigação, impõe-se assumir alguns dos seus limites. Estão 

essencialmente ligados à disponibilidade de tempo para a sua execução e às dificuldades de 

recolha bibliográfica. Mesmo assim, através deste trabalho foi possível encontrar pistas de 

reflexão e possíveis pontos de partida para futuras investigações. 
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QUESTIONÁRIO AOS VISITANTES DO 

CENTRO DE ARTE MODERNA JOSÉ DE 

AZEREDO PERDIGÃO 

 
• O presente questionário integra-se num projecto de investigação sobre a comunicação no museu. 

• Por favor, não se identifique visto que o questionário é ANÓNIMO e os resultados serão 

apresentados de forma agregada e impessoal. 

• Exprima, por favor, a sua resposta, assinalando uma cruz (x) no quadrado respectivo ou 

escrevendo a sua opinião quando pedida. 

 

 

 

 

 

1. Qual é para si a função dominante de um museu: 

(escolha apenas uma opção, a mais significativa) 

 

a) de aprendizagem                                                                                                         

b) cultural                                                                                                                         

c) de lazer                                                                                                                        

d) de conservação                                                                                                            

e) outra:  Qual? _________________________________________________________ 

 

 

2. Como trazer mais público(s) ao museu?  

Classifique de 1 a 5 (em que 1 significa o mínimo e 5 o máximo) os seguintes itens: 

 

 Indicadores 1 2 3 4 5 

a) através de entradas gratuitas      

b) através de alargamento de horário      

c) através de visitas guiadas      

d) através de parcerias com instituições      

f) outra:  
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3. O que valoriza mais para a melhoria da comunicação entre arte e público no interior do museu? 

 

a) iniciativas orientadas para os visitantes (visitas guiadas, oficinas, cursos, publicações, outros 

eventos)                                                                                                                     

b) discurso expositivo                                                                                                            

c) arquitectura                                                                                                                       

d) outra:  Qual? _________________________________________________________ 

 

 

4. Acha que os Serviços Educativos interferem na vinda de público ao museu? 

 

a) sim                                                                                                                                       

b) não                                                                                                                                       

c) não sei                  

 

 

5. Se respondeu sim à pergunta nº 4 diga porquê 

 

 

 

 

6. Se respondeu não à pergunta nº 4, diga de que maneira? Dê dois exemplos. 

 

 

 

 

7. Acha que as visitas guiadas contribuem para o processo de partilha no campo artístico?  

 

a) sim                                                                                                                                       

b) não                                                                                                                                       

c) não sei                                                                                                                                 

 

 

8. Se respondeu sim à pergunta nº 7 assinale uma alternativa  

a) pelos conteúdos transmitidos                    

b) pela interactividade                                                                                                                 

c) pela ludicidade                                                                                                                             

d) por outro motivo    Qual? _________________________________________________ 
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9. Se respondeu não à pergunta nº 7 diga porquê 

 

 

 

 

10. Ao nível da comunicação dos conteúdos do acervo do museu com os públicos, o que de mais 

positivo ocorreu nos museus nos últimos 15 anos em Portugal? (assinale apenas uma alternativa) 

 

a)  discursos mais apelativos dos conteúdos                                                                         

b)  criação de Serviços Educativos                                                                                         

c) aumento de publicação de catálogos                                                                                 

d) outro  Qual? _____________________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO AOS MONITORES 

 

• O presente questionário integra-se num projecto de investigação sobre a comunicação no museu. 

• Por favor, não se identifique visto que o questionário é ANÓNIMO e os resultados serão 

apresentados de forma agregada e impessoal. 

• Exprima, por favor, a sua resposta, assinalando uma cruz (x) no quadrado respectivo ou 

escrevendo a sua opinião quando pedida. 

 

 

 

 

 

GRUPO I 

 

1.  Habilitações Académicas: ____________________ 

 

2.Tempo de serviço como monitor: ____________________ 

 

3. Monitor em exclusividade   outra situação  Qual? ____________________ 

 

 

GRUPO II 

 

4. Qual é para si a função dominante de um museu: 

(escolha apenas uma opção, a mais significativa) 

 

a) de aprendizagem                                                                                                         

b) cultural                                                                                                                         

c) de lazer                                                                          

d) social                                                                                                                       

e) outra:  Qual? _________________________________________________________ 
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5. Como trazer mais público(s) ao museu?  

Classifique de 1 a 5 (em que 1 significa o mínimo e 5 o máximo) os seguintes itens: 

 

 Indicadores 1 2 3 4 5 

a) através de entradas gratuitas      

b) através de alargamento de horário      

c) através de visitas guiadas      

d) através de parcerias com instituições      

f) outra:  

 

 

6. O que valoriza mais para a melhoria da comunicação entre arte e público no interior do museu? 

 

a) iniciativas orientadas para os visitantes (visitas guiadas, oficinas, cursos, publicações, outros 

eventos)                                                                                                                     

b) discurso expositivo                                                                                                            

c) arquitectura                                                                                                                       

d) outra:  Qual? ___________________________________________________________ 

 

 

7. Acha que os Serviços Educativos interferem na vinda de público ao museu? 

 

a) sim                                                                                                                                       

b) não                                                                                                                                       

c) não sei                                                                                                                                 

 

 

8. Se respondeu sim à pergunta nº 7 diga porquê. Dê dois exemplos. 

 

 

 

 

9. Se respondeu não à pergunta nº 7, diga de que maneira?  
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10. Acha que as visitas guiadas contribuem para o processo de partilha no campo artístico? 

 

a) sim                                                                                                                                       

b) não                                                                                                                                       

c) não sei                                                                                                                                 

 

 

11. Se respondeu sim à pergunta 9 assinale uma alternativa 

 

a) pelos conteúdos transmitidos                                                                                     

b) pela interactividade                                                                                                       

c) pela ludicidade                                                                                                                

d) por outro motivo    Qual? _________________________________________________ 

 

 

12. Se respondeu não à pergunta nº 9 diga porquê 

 

 

 

 

13. Ao nível da comunicação dos conteúdos do acervo do museu com os públicos, o que de mais 

positivo ocorreu nos museus nos últimos 15 anos em Portugal? (assinale apenas uma alternativa) 

 

a) discursos mais apelativos dos conteúdos                                                                        

c) criação de Serviços Educativos                                                                                        

d) aumento de publicação de catálogos                                                                                 

e) outro Qual?_____________________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO AOS VISITANTES DO 

CENTRO DE ARTE MODERNA JOSÉ DE 

AZEREDO PERDIGÃO 

 
• O presente questionário integra-se num projecto de investigação sobre a comunicação no museu. 

• Por favor, não se identifique visto que o questionário é ANÓNIMO e os resultados serão 

apresentados de forma agregada e impessoal. 

• Exprima, por favor, a sua resposta, assinalando uma cruz (x) no quadrado respectivo ou 

escrevendo a sua opinião quando pedida. 

 

 

 

 

 

1. Qual é para si a função dominante de um museu: 

(escolha apenas uma opção, a mais significativa) 

 

a) de aprendizagem                                                                                                         

b) cultural                                                                                                                         

c) de lazer                                                                                                                        

d) de conservação                                                                                                            

e) outra:  Qual? _________________________________________________________ 

 

 

2. Como trazer mais público(s) ao museu?  

Classifique de 1 a 5 (em que 1 significa o mínimo e 5 o máximo) os seguintes itens: 

 

 Indicadores 1 2 3 4 5 

a) através de entradas gratuitas      

b) através de alargamento de horário      

c) através de visitas guiadas      

d) através de parcerias com instituições      

f) outra:  
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3. O que valoriza mais para a melhoria da comunicação entre arte e público no interior do museu? 

 

a) iniciativas orientadas para os visitantes (visitas guiadas, oficinas, cursos, publicações, outros 

eventos)                                                                                                                     

b) discurso expositivo                                                                                                            

c) arquitectura                                                                                                                       

d) outra:  Qual? _________________________________________________________ 

 

 

4. Acha que os Serviços Educativos interferem na vinda de público ao museu? 

 

a) sim                                                                                                                                       

b) não                                                                                                                                       

c) não sei                  

 

 

5. Se respondeu sim à pergunta nº 4 diga porquê 

 

 

 

 

6. Se respondeu não à pergunta nº 4, diga de que maneira? Dê dois exemplos. 

 

 

 

 

7. Acha que as visitas guiadas contribuem para o processo de partilha no campo artístico?  

 

a) sim                                                                                                                                       

b) não                                                                                                                                       

c) não sei                                                                                                                                 

 

 

8. Se respondeu sim à pergunta nº 7 assinale uma alternativa  

a) pelos conteúdos transmitidos                    

b) pela interactividade                                                                                                                 

c) pela ludicidade                                                                                                                             

d) por outro motivo    Qual? _________________________________________________ 
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9. Se respondeu não à pergunta nº 7 diga porquê 

 

 

 

 

10. Ao nível da comunicação dos conteúdos do acervo do museu com os públicos, o que de mais 

positivo ocorreu nos museus nos últimos 15 anos em Portugal? (assinale apenas uma alternativa) 

 

a)  discursos mais apelativos dos conteúdos                                                                         

b)  criação de Serviços Educativos                                                                                         

c) aumento de publicação de catálogos                                                                                 

d) outro  Qual? _____________________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO AOS MONITORES 

 

• O presente questionário integra-se num projecto de investigação sobre a comunicação no museu. 

• Por favor, não se identifique visto que o questionário é ANÓNIMO e os resultados serão 

apresentados de forma agregada e impessoal. 

• Exprima, por favor, a sua resposta, assinalando uma cruz (x) no quadrado respectivo ou 

escrevendo a sua opinião quando pedida. 

 

 

 

 

 

GRUPO I 

 

1.  Habilitações Académicas: ____________________ 

 

2.Tempo de serviço como monitor: ____________________ 

 

3. Monitor em exclusividade   outra situação  Qual? ____________________ 

 

 

GRUPO II 

 

4. Qual é para si a função dominante de um museu: 

(escolha apenas uma opção, a mais significativa) 

 

a) de aprendizagem                                                                                                         

b) cultural                                                                                                                         

c) de lazer                                                                          

d) social                                                                                                                       

e) outra:  Qual? _________________________________________________________ 
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5. Como trazer mais público(s) ao museu?  

Classifique de 1 a 5 (em que 1 significa o mínimo e 5 o máximo) os seguintes itens: 

 

 Indicadores 1 2 3 4 5 

a) através de entradas gratuitas      

b) através de alargamento de horário      

c) através de visitas guiadas      

d) através de parcerias com instituições      

f) outra:  

 

 

6. O que valoriza mais para a melhoria da comunicação entre arte e público no interior do museu? 

 

a) iniciativas orientadas para os visitantes (visitas guiadas, oficinas, cursos, publicações, outros 

eventos)                                                                                                                     

b) discurso expositivo                                                                                                            

c) arquitectura                                                                                                                       

d) outra:  Qual? ___________________________________________________________ 

 

 

7. Acha que os Serviços Educativos interferem na vinda de público ao museu? 

 

a) sim                                                                                                                                       

b) não                                                                                                                                       

c) não sei                                                                                                                                 

 

 

8. Se respondeu sim à pergunta nº 7 diga porquê. Dê dois exemplos. 

 

 

 

 

9. Se respondeu não à pergunta nº 7, diga de que maneira?  
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10. Acha que as visitas guiadas contribuem para o processo de partilha no campo artístico? 

 

a) sim                                                                                                                                       

b) não                                                                                                                                       

c) não sei                                                                                                                                 

 

 

11. Se respondeu sim à pergunta 9 assinale uma alternativa 

 

a) pelos conteúdos transmitidos                                                                                     

b) pela interactividade                                                                                                       

c) pela ludicidade                                                                                                                

d) por outro motivo    Qual? _________________________________________________ 

 

 

12. Se respondeu não à pergunta nº 9 diga porquê 

 

 

 

 

13. Ao nível da comunicação dos conteúdos do acervo do museu com os públicos, o que de mais 

positivo ocorreu nos museus nos últimos 15 anos em Portugal? (assinale apenas uma alternativa) 

 

a) discursos mais apelativos dos conteúdos                                                                        

a) criação de Serviços Educativos                                                                                        

b) aumento de publicação de catálogos                                                                                 

c) outro Qual?_____________________________________________________________ 
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