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Resumo
Esta tese tem como ponto de partida a análise da situação que atravessa atualmente uma
parte considerável dos museus de Guantánamo, a mais oriental das províncias cubanas,
marcada pela ausência, até ao presente, de uma estratégia organicamente estruturada que
oriente, de uma forma coerente, a interação das instituições que integram o Sistema Provincial
de Museus de Guantánamo com seus respectivos entornos sociais, a fim de contribuir para
fortalecer, em alguns casos, e reorientar, em outros, a dimensão social da dinâmica com que
operam os museus guantanameros. Sobre os pressupostos da Sociomuseologia, foi proposto
desenhar uma estratégia que garanta que o SPMG alcance uma maior inserção o
desenvolvimento das respectivas comunidades onde se encontram localizados de maneira que
cumpram adequadamente com a responsabilidade social à que estão convocadas essas
instituições com seus respectivos contextos sociais.
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Abstract
This thesis has as its starting point the analysis of the situation we are currently facing a
considerable part of the museums in Guantanamo , the easternmost of the Cuban provinces ,
marked by the absence to date of a strategy organically structured to guide in a manner
consistent interaction of the institutions of the Provincial Museum System Guantanamo with
their social environments to help strengthen in some cases and redirect others, the social
dimension of the dynamics operating Guantanamo museums. On the budgets of the
sociomuseologia, has proposed a strategy to ensure that the SPMG achieve greater insertion
the development of the communities where they are located so that adequately meet the
social responsibility that are called these institutions with their respective social contexts.
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