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10º ENCONTRO IBERO-AMERICANO DE MUSEUS, 10 EIM 
26, 27 e 28 de setembro / Cidade do México 
Museu Nacional de Antropologia / Museu Nacional de História 
 
Inscrições abertas para o Encontro: 
https://eim.inah.gob.mx/inscripciones_encuentro.php  
Inscrições abertas para oficinas: 
https://eim.inah.gob.mx/inscripciones_encuentro2.php  
 

 
 
Conheça a programação do 10º Encontro Ibero-Americano de Museus, 10EIM 
 

 O 10EIM é celebrado no marco das comemorações do 50º aniversário da Mesa 

Redonda de Santiago do Chile em 1972 e do 15º aniversário do I Encontro Ibero-

Americano de Museus (2007). 

 “O museu urgente: ação para um futuro sustentável”, é o tema do 10EIM. 

 Eixos de programação: Museus e comunidade: o papel social e educativo; 

Descolonização e patrimônio museológico: novos incidentes diante dos 

desafios históricos; Reconfigurando a ação: modos de fazer e tecnologias para 

a sustentabilidade; e, Direitos Culturais para uma sociedade mais sustentável: 

perspectiva de gênero e inclusão. 

 A programação inclui mais de 20 atividades de reflexão, proposta e ação 

ministradas por mais de 50 especialistas ibero-americanos. 

 
Conheça a programação do 10º Encontro Ibero-Americano de Museus, 10EIM 
 
Começa a contagem regressiva para o 10º Encontro Ibero-Americano de Museus, que 
acontecerá entre os dias 26 e 28 de setembro, no Museu Nacional de Antropologia e 
no Museu Nacional de História da Cidade do México. O programa inclui mais de 20 
atividades para pensar e agir para e com os museus ibero-americanos. Além disso, 
será realizada a reunião intergovernamental dos representantes dos 22 países ibero-
americanos. 
 
A programação que apresentamos estrutura-se em 4 eixos: Museus e comunidade: o 
papel social e educativo; Descolonização e patrimônio museológico: novos 
incidências diante dos desafios históricos; Reconfigurando a ação: modos de fazer e 
tecnologias para a sustentabilidade; e, Direitos Culturais para uma sociedade mais 
sustentável: perspectiva de gênero e inclusão. Cada dia incluirá conferências, trocas 
de experiências, painéis, conversas e oficinas que serão conduzidos por mais de 50 
renomados profissionais ibero-americanos especialistas em museus. 
 
A conferência inaugural: “O museu urgente: ação para um futuro sustentável”, será 
ministrada por Américo Castilla, continuaremos com Paulo Pires do Vale e a sua 
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conferência: “Sobre a utilidade e os inconvenientes dos museus para a vida”. E 
encerraremos o encontro com “O futuro dos museus: da urgência à ação”, de Mário 
de Sousa Chagas. Essas conferências, juntamente com os painéis e as trocas de 
experiências e palestras, serão transmitidas via streaming, por meio do microsite do 
Encontro: https://eim.inah.gob.mx 
 
 
Nos painéis e trocas de experiências, que girarão em torno dos 4 eixos do Encontro, 
especialistas regionais trocarão suas ideias junto aos autores das propostas 
selecionadas por meio da chamada promovida pelo Ibermuseus. Teremos a 
oportunidade de conhecer abordagens que tratam de temas tão diversos como 
coeducação, experiências de exploração digital, museologia relacional, cocriação 
comunitária, redes de memória, entre outros. 
 
No 10EIM procuramos o encontro, a interação, a troca de ideias ao longo de todos os 
dias. Com este desejo, vamos celebrar o legado da Mesa Redonda de Santiago do 
Chile para o fazer museológico com a discussão: "De 1972 a 2022. Os avanços, 
retrocessos e rumos da museologia de Santiago do Chile". O papel dos Ibermuseus 
no fortalecimento do setor também será abordado em: "O Programa Ibermuseus - 
Impactos, Desafios e Perspectivas". 
 
O 10EIM receberá os representantes de 22 países ibero-americanos participarão da 
reunião intergovernamental a ser realizada durante os 3 dias do Encontro. Este 
espaço será um fórum de debate para dar visibilidade às realidades do setor na 
região, suas políticas públicas e tendências, a fim de construir diretrizes conjuntas, 
propostas de linhas de ação e acordos regionais. 
 
Este programa intenso será complementado por oficinas presenciais nos quais poderá 
participar depois de se inscrever no 10EIM. Aqui, abordaremos novos conteúdos e 
novas formas de fazer as coisas serão testadas. Os temas incluem, por exemplo, a 
virtualidade nos museus, o vínculo comunitário, a incorporação da abordagem de 
gênero e diversidade nos museus, ferramentas de sustentabilidade do Ibermuseus e 
autodiagnóstico em acessibilidade, entre outros. 
 
Neste evento ibero-americano, sua participação é fundamental. Não perca, conheça a 
programação detalhadamente e inscreva-se já! 
 
Nós esperamos por vocês 

 
 
Más información: 
Milvia León Toapanta 
Consultora de Comunicação - Programa Ibermuseus 
milvia.leon@ibermuseus.org 
+593 993772031 
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