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Museus e Diversidade Cultural. Da Representação aos Públicos 

Na Europa a realidade sociodemográfica das cidades tem vindo a mudar 
substancialmente nas últimas décadas devido à intensificação dos fluxos 
migratórios e dos efeitos da globalização. Hoje os espaços urbanos são cada 
vez mais multiculturais, evidenciando diferentes expressões culturais, mas 
também tensões várias. Como podem os museus contribuir para a discussão 
sobre diversidade cultural e migração? Que políticas museológicas 
desenvolvem em torno da diversidade cultural e do diálogo intercultural? Que 
contributos e iniciativas promovem? 
 
Este livro explora as relações que os museus estabelecem com comunidades 
e grupos associados à imigração, a partir de três estudos de caso: o Museum 



of World Culture (Suécia), o World Museum Liverpool (Reino Unido) e o 
Museu Nacional de Etnologia (Portugal). A autora analisa as estratégias 
desenvolvidas com as comunidades e grupos numa dupla perspectiva, por um 
lado, enquanto participantes na construção de narrativas contemporâneas 
sobre património cultural (material e imaterial) e identidade e, por outro lado, 
enquanto públicos locais no contexto de estratégias de captação de públicos 
diversos. Uma abordagem histórica dos percursos e contextos institucionais 
de cada um dos museus revelou as suas especificidades e diferenças, 
enquanto o balanço comparativo perspectivou problemas e motivações 
partilhados. 
 
Os museus etnográficos estão entre os museus que mais desafios têm 
enfrentado nas últimas décadas e onde o tema da diversidade cultural 
interpela de forma transversal as várias frentes de actuação – desde as 
colecções, à documentação e investigação, às exposições, ao envolvimento 
de públicos e comunidades, à deontologia, à gestão e ao financiamento. 
Como demonstra esta obra, a contemporaneidade convoca mudanças 
significativas na forma como os museus se organizam e no fortalecimento da 
sua função social. 


