
 
XVIII Conferência Internacional MINOM-ICOM -Movement Internacional 

para uma Nova Museologia Conselho / Internacional de, museus 12, 13 e 
14 de Outubro - Cordoba, Argentina* 

 

PRIMEIRA CIRCULAR 

 
No mês de outubro se realizará na cidade de Córdoba (Argentina) a XVIII Conferencia do 
Comité Internacional para uma Nova Museologia de ICOM. MINOM reúne trabalhadores de 
museus e instituições culturais que, comprometidos através de ações diretas em suas 
comunidades, assumem os debates, interesses y propostas sociais das conectividades em que 
estão implicados como mediadores e educadores patrimoniais. 

Cada ano, os membros do MINOM organizam reuniões e intercâmbios regionais 
abertos a toda comunidade interessada. A Nova Museologia, surgida em 1972 na Mesa 
Redonda de Santiago de Chile, proporia uma aproximação antropológica ao patrimônio, 
correndo o olhar do objeto para centrar-se nos sujeitos e nas relações sociais, culturais, 
simbólicas, políticas e econômicas que propiciaram sua materialidade e sua imaterialidade. 
Assim, a atenção passa do objeto às pessoas e grupos sociais. Pela primeira vez as 
Conferencias Internacionais do MINOM terão lugar em nosso país, do outro lado da 
cordilheira, onde se propôs pela primeira vez a opção de museus com-e-para a comunidade. 
Neste marco, convidamos a tratar dos eixos temáticos de profunda atualidade em nossa 
região: 

EXO 1: Museus, ações patrimoniais e experiências educativas em espaços de 
privação da libertade. Jovens e adultos privados da libertade são incorporados a instituições de 
regimes fechados que historicamente tem estado associadas a fins de controle e normalização. 
Esta perspectiva, que se modifica a partir do aporte dos direitos humanos, dá lugar a outras 
experiências possíveis -experiências liberadoras- dentro desses espaços. O museu como espaço 
de comunicação e de construção de sentidos, e o patrimônio como a materialidade que guarda 
em si a memoria e as identidades individuais e coletivas, se abre como direito e ferramenta 
ante a necessidade social de desenvolver possibilidades para modificar o dado. 

                                                           

*  A Associação de Trabalhadores de Museus é um projeto coletivo que tem como objetivos 
principais socializar, intercambiar e difundir a situação dos museus de nosso país na atualidade, as condições de 
trabalho de seus trabalhadores e as possibilidades de formação profissional. 
trabajadoresdemuseos.blogspot.com.ar 
 

O espaço Encontro de Educadores de Museus reúne um coletivo de trabalhadores de 
museus que se dispões à tarefa de difundir e interpretar o patrimônio. Tem por objetivo registrar e documentar 
ações educativas, promover práticas comprometidas social e politicamente, e refletir – desde a museologia crítica – 
em torno a que fazer educativo nos museus. educadoresdemuseos.wordpress.com  
 



EXO 2: Museus y ações patrimoniais em torno a questões de gênero. 
Vale recorrer qualquer museu do mundo para encontrar expressões artísticas ou 

referências materiais que contribuíram para perpetuar práticas naturalizando a 
desigualdade e outras formas de violência. No escapam a este debate a definição de 
recursos do feminino e do rol social da mulher, para pôr somente um exemplo. Diante da 
mudança de paradigma, vale a pena revisar como os museus e a interpretação do 
patrimônio que estes guardam favorecem outras construções e reconhecimentos possíveis 
à questão de gênero em sua ampla e rica diversidade.  

Metodologia de trabalho: 
As jornadas se estenderam de 9 a 18 horas.  
O programa está pensado em função de espaços de apresentação de conferências, projetos 
e/ou propostas que possibilitem reflexões críticas por parte dos presentes, em um debate 
enriquecedor que fortaleza novas formas, fazer uma renovação contemporânea da Nova 
Museologia.  

• Conferências com convidados especiais de MINOM-ICOM e outros coletivos 
comunitários que desenvolvam temáticas específicas, seguidas de debate e 
intercâmbio de ideias.  

• Apresentação de casos relacionados com aa temática. O fórum de ideais com o 
público pretende analisar com espírito crítico as complexidades dos cenários dos eixos 
propostos.  

Mesas redondas nas que convergem por vinculação temática as propostas aceitas. As mesas 
contaram com um coordenador que organizará o debate construtivo com o público. 

Nas próximas comunicações, após a seleção de propostas, compartilharemos com vocês um 
programa mais detalhado.  
 
 

Quinta-feira 12.Outubro Sexta-feira 13.Outubro Sábado 14.Outubro 
 

8.30 a 9.30 h - Inscrição 
  

 
9.00 – 
10.30 h 

Conferência - Presidente de 
MINOM Mario Chagas* 

Conferência  Mesa redonda / propostas 

10.30 –  
11.00 h 

Café ou mate com ervas serranas 

11.00 – 
13.00 h 

Apresentação de caso 
e fórum de ideias  

Apresentação de caso 
e fórum de ideias 

Redação das conclusões 

13.00 – 
14.30 h 

Almoço livre 
 

14.30 – 
16.00 h 

Mesa redonda / propostas Mesa redonda / propostas 

16.00 – 
16.30 h 

Lanche com criollitos cordobeses 

16.00 – 
18.00 h 

Mesa redonda / propostas Mesa redonda / propostas 

18.30 – 
20.00 h 

Visita opcional a museus da cidade 
 

Jantar livre 
 
* MARIO DE SOUZA CHAGAS. Poeta. Museólogo. Professor de UNIRIO (Brasil). Mestre em Museologia Social e 
Doutor em Ciências Sociais. É um dos responsáveis pela Política Nacional de Museus e membro da equipe criadora 
do Sistema Brasileiro de Museus, do Cadastro Nacional de Museus, do Programa Pontos de Memoria, do Programa 
Nacional de Educação Museal e do Instituto Brasileiro de Museus. Presidente de MINON-ICOM.  

 



Apresentação de propostas: 
Recepção de resumos de propostas até 7 de agosto inclusive.  
Data de confirmação de seleção de propostas: 28 de agosto.  
Formato de apresentação: Resumo de até 500 palavras, Arial 11, espaçamento simples. 
Deberam enviar dois arquivos idênticos em .doc e .pdf. Os arquivos deveram ser nomeados da 
seguinte maneira: SOBRENOME-Nome-Eixo 1 ou 2, segundo corresponda. Os arquivos 
deveram ser enviados ao e-mail:  18conferenciaminom@gmail.com  
O paper final deverá ser entregue ao inicio do congresso a fim de ser publicado em formato 
digital ao longo do ano. Oportunamente se enviará especificações do formato de apresentação 
do documento. 
 
 
Lugar e datas das conferências: 
Museo Provincial Superior de Bellas Artes Evita (Palacio  
Ferreyra) 
Av. Hipólito Irigoyen 511, Córdoba. 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.cba.gov.ar/museo-superior-de-bellas-artes-evita-palacio-ferreyra/  
 

Custo e inscrição: 
$ 500 (Pesos Argentinos Quinientos).  
Sem limite de cota de atendimento. 
Requer inscrição prévia enviando o formulário de pré- inscrição que se anexa no e-mail: 
inscripcion.18conferenciaminom@gmail.com 
O pagamento deverá formalizar-se antes do início das conferências. 
 
Hotels e alojamento solidário: 
A faixa de preço por dia durante esta data nos hotels e hostels nas proximidades do Museu é 
de:  

                     - desde $ 2.541 / noite. 
            - desde $ 910 / noite. 

   - desde $ 532/ noite. 
Hostels – desde $ 425/ noite. 

Assim mesmo, a organização disponibilizará alojamento solidário em casas de família em vista 
de facilitar a presença dos interessados. Favor indicar claramente no formulário de inscrição se 
tal for à situação. As vagas serão locadas em função da pertinência dos projetos relacionados 
às temáticas de este encontro.  
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