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Gráfico 2. Distribuição da principal dificuldade na realização de atividades básicas por 

sexo (%), 2011. Fonte: INE 2012b, 9.

Gráfico 1. Tipo de dificuldade na realização das atividades diárias. Fonte: INE 2012a, 17.



 

!8

Fig. 1 e 2. Pinacoteca do Estado de S. Paulo. 2006. Maquetas sobre a planta urbanística e 
arquitectónica do museu para o público com deficiência visual. Fonte: Patrícia Roque Martins.

Fig. 3 e 4. Museu de Arte Moderna da S. Paulo. 2006. Exemplos de guias táteis para pessoas 
com deficiência visual. Fonte: Patrícia Roque Martins.

Fig. 5 e 6. Ellis Island Immigration Museum. 2011. Exemplos de plantas táteis para públicos 
com deficiência visual. Fonte: Patrícia Roque Martins.



 !!
 

!9

Fig. 7. Réplica da CMAG sobre a obra 
Convite à Valsa (1880) de Columbano 
Bordalo Pinheiro. 2012. Fonte: Patrícia 
Roque Martins.

Fig. 8. Réplica da CMAG sobre a obra A Ceifa (Lumiar) 
(1884) de Silva Porto. 2012 Fonte: Patrícia Roque Martins.

Fig. 9. Réplica da CMAG sobre a obra A Praia (1900) de João Vaz. 2012. Fonte: Patrícia Roque 
Martins.
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Fig. 10 e 11. Instituto Padre Chico. 2006. Atividade de ensino artístico para pessoas com 
deficiência visual em torno da obra de Tarsila do Amaral. Fonte: Patrícia Roque Martins.

Fig.12. Escultura de Marc Quinn. 2005. “Alison Lapper Pregnant”. Apresentada em 
Trafalgar Square. Fotografia de Nigel Goodman. Fonte: http://www.fotopedia.com/items/
flickr-819348018)

http://www.fotopedia.com/items/flickr-819348018
http://www.fotopedia.com/items/flickr-819348018
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Fig.13. The Metropolitan Museum of Art. 2011. Painel informativo sobre os 
recursos acessíveis disponíveis no âmbito das acessibilidades, situado na 
secretária da entrada. Fonte: Patrícia Roque Martins.

Fig. 14. Victoria & Albert Museum. 2012. Dispositivo com 
elementos disponíveis ao toque com informação amovível em 
braille (placa amarela). Fonte: Patrícia Roque Martins.

Fig. 15. Victoria & Albert Museum. 2012. 
Pormenor dos elementos disponíveis ao toque. 
Fonte: Patrícia Roque Martins.
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Fig. 16. Victoria & Albert Museum. 2012. 
Bancada com elementos disponíveis ao toque com 
informações em braille. Fonte: Patrícia Roque 
Martins.

Fig. 17. Victoria & Albert Museum. 2012. Gavetas 
com elementos disponíveis ao toque. Zona superior 
com informações em braille e peças para serem  
tocadas. Fonte: Patrícia Roque Martins.

Fig. 18 e 19. Victoria & Albert Museum. 2012. Catálogos com informação escrita em braille e impressão ampliada, 
disponíveis ao longo do circuito. Fonte: Patrícia Roque Martins.
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Fig. 20. The British Museum. 2012. Réplica disponível ao toque do 
templo “Partenon”, situada na zona das galerias dedicadas ao 
monumento. Fonte: Patrícia Roque Martins.

Fig. 21 e 22. The British Museum. 2012. Folhas de informações complementares sobre o templo “Partenon” 
com pormenores em relevo. Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 23. The British Museum. 2012. Réplica disponível ao toque do 
peça “Pedra Roseta”, situada no recinto da exposição. Fonte: 
Patrícia Roque Martins.

Fig. 24. The British Museum. 2012. Exemplo da atividade 
“Hands On”. Fonte: Patrícia Roque Martins.

Fig. 25. The British Museum. 2012. 
Painel informativo sobre a atividade 
“Hands On”. Fonte: Patrícia Roque 
Martins.
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Fig. 26 e 27. The British Museum. 2012. Exemplo de uma peça egípcia disponível ao toque apenas a pessoas 
cegas no âmbito das visitas táteis e tabela com essa informação. Fonte: Patrícia Roque Martins.

Fig. 28. The British Museum. 2012. Exemplo de um dispositivo com informação em impressão 
ampliada, localizado na galeria de exposição. Fonte: Patrícia Roque Martins.
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Fig. 30 e 31. The British Museum. 2012. Exemplo de uma peça egípcia com tabela em braille e 
referência ao audio-guia com informações em audio-descrição para pessoas com deficiência 
visual. Fonte: Patrícia Roque Martins.

Fig. 29. The British Museum. 2012. Exemplo de um dispositivo de acesso ao piso superior para 
pessoas com mobilidade condicionada. Fonte: Patrícia Roque Martins.
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Fig. 32. The Metropolitan Museum of Art. 2011. Exposição de desenhos de Richard Serra “A 
Retrospective” (13 abril a 18 de agosto 2011). Fonte: www.artobserved.com (consultado abril 26, 
2011). 

Fig. 33 e 34. Royal Academy of Art. 2012. Oficina de criação plástica para públicos com 
deficiência visual, mediada por uma pessoa cega. Fonte: Patrícia Roque Martins.

http://www.artobserved.com
http://www.artobserved.com
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Fig. 35. Royal Academy of Art. 2012. Oficina de criação plástica para públicos com deficiência/
incapacidade visual, mediada por uma pessoa cega. Momento de reflexão no final da prática. Fonte: 
Patrícia Roque Martins.

Fig. 36 e 37. Royal Academy of Art. 2012. Oficina de criação plástica para públicos com 
deficiência visual, mediada por uma pessoa com baixa-visão. Fonte: Patrícia Roque Martins.
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Fig. 39. Royal Academy of Art. 2012. Oficina de criação 
plástica para públicos com deficiência visual, mediada por 
uma pessoa com baixa-visão. Momento de reflexão no final 
da prática. Fonte: Patrícia Roque Martins.

Fig. 38. Royal Academy of Art. 2012. Oficina de 
criação plástica para públicos com deficiência 
visual, mediada por uma pessoa com baixa-visão. 
Trabalhos finais. Fonte: Patrícia Roque Martins.

Fig. 40. National Art Gallery. 2012. Atividade 
para pessoas com deficiência visual. Fonte: 
Patrícia Roque Martins.

Fig. 41. National Art Gallery. 2012. Atividade para pessoas com 
deficiência visual. Pormenor de participante com baixa-visão a 
analisar a imagem. Fonte: Patrícia Roque Martins.
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Fig. 42. National Art Gallery. 2012. Atividade para 
pessoas com deficiência visual. Pormenor de 
participante com baixa-visão a analisar a imagem. 
Fonte: Patrícia Roque Martins.

Fig. 43. National Art Gallery. 2012. Atividade para 
pessoas com deficiência visual. Pormenor de 
acompanhante a interagir com o participante cego na 
leitura da imagem. Fonte: Patrícia Roque Martins.

Fig. 44 e 45. Tate Modern. 2012. Exposição “Jubille!” de adultos com incapacidade de aprendizagem, no âmbito 
das comemorações da “semana da incapacidade de aprendizagem 2012”. Fonte: Patrícia Roque Martins.
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Fig. 46 e 47. Tate Modern. 2012. Exposição “Jubille!” de adultos com incapacidade de aprendizagem, no 
âmbito das comemorações da “semana da incapacidade de aprendizagem 2012”. Exemplos de alguns 
trabalhos. Fonte: Patrícia Roque Martins.

Fig. 48. Cartaz do evento Sprout Film Festival. 2011. Fonte: The Metropolitam Museum of Art.
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Fig. 49. Pintura Habitada (1976) de Helena Almeida (Fonte: http://www.cam.gulbenkian.pt). 

Fig. 50. Sombra Projectada de Christa Maar (1968) de Lourdes Castro (Fonte: http://
www.cam.gulbenkian.pt).

http://www.cam.gulbenkian.pt
http://www.cam.gulbenkian.pt
http://www.cam.gulbenkian.pt
http://www.cam.gulbenkian.pt


 

!
  !
 

!23

Fig. 51. Conjunto de materiais didácticos sobre a obra Pintura Habitada (1976) de Helena 
Almeida. Fonte: Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 52. Conjunto de materiais didácticos sobre a obra Sombra Projectada de Christa Maar (1968) 
de Lourdes Castro. Fonte: Patrícia Roque Martins.
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Fig. 53, 54, 55, 56. CAMJAP. 2012. Participantes do primeiro grupo na visita ao museu e análise 
da obra Pintura Habitada (1976) de Helena Almeida. Fonte: Patrícia Roque Martins.
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Fig. 57, 58, 59, 60. CAMJAP. 2012. Participantes do primeiro grupo na visita ao museu e análise da 
obra Pintura Habitada (1976) de Helena Almeida, com recurso aos materiais didácticos. Fonte: Patrícia 
Roque Martins.
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Fig. 61, 62, 63, 64. CAMJAP. 2012. Participantes do primeiro grupo na atividade prática relativa à 
obra Pintura Habitada (1976) de Helena Almeida. Fonte: Patrícia Roque Martins.
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Fig. 65, 66, 67, 68. CAMJAP. 2012. Participantes do primeiro grupo na atividade prática relativa à 
obra Pintura Habitada (1976) de Helena Almeida. Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 69, 70, 71, 72. CAMJAP. 2012. Participantes do primeiro grupo na atividade prática na 
oficina do museu relativa à obra Pintura Habitada (1976) de Helena Almeida. Fonte: Patrícia 
Roque Martins.
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Fig. 73, 74, 75, 76. CAMJAP. 2012. Trabalhos finais dos participantes do primeiro grupo relativos 
à obra Pintura Habitada (1976) de Helena Almeida. Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 77, 78, 79, 80. CAMJAP. 2012. Trabalhos finais dos participantes do primeiro grupo relativos 
à obra Pintura Habitada (1976) de Helena Almeida. Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 81. CAMJAP. 2012. Trabalho final do participante 
do primeiro grupo relativo à obra Pintura Habitada 
(1976) de Helena Almeida. Fonte: Patrícia Roque 
Martins. 

Fig. 82. CAMJAP. 2012. Participante do primeiro grupo 
na apresentação do seu trabalho final na oficina do 
museu. Fonte: Patrícia Roque Martins. 

Fig. 83. CAMJAP. 2012. Participante do primeiro grupo na apresentação do seu trabalho final 
na oficina do museu. Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 84, 85, 85, 87. CAMJAP. 2012. Participantes do segundo grupo na visita ao museu e análise 
da obra Pintura Habitada (1976) de Helena Almeida. Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 88, 89, 90, 91. CAMJAP. 2012.Participantes do segundo grupo na visita ao museu e análise 
da obra Pintura Habitada (1976) de Helena Almeida, com recurso aos materiais didácticos. Fonte: 
Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 93 e 94. CAMJAP. 2012. Participantes do segundo grupo na atividade prática relativa à obra 
Pintura Habitada (1976) de Helena Almeida. Fonte: Patrícia Roque Martins. 

Fig. 91 e 92. CAMJAP. 2012.Participantes do segundo grupo na visita ao museu e análise da obra 
Pintura Habitada (1976) de Helena Almeida, com recurso aos materiais didácticos. Fonte: Patrícia 
Roque Martins. 
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Fig. 95, 96, 97, 98. CAMJAP. 2012. Participantes do segundo grupo na atividade prática relativa à 
obra Pintura Habitada (1976) de Helena Almeida. Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 99 e 100. CAMJAP. 2012. Participantes do segundo grupo na atividade prática relativa à obra 
Pintura Habitada (1976) de Helena Almeida. Fonte: Patrícia Roque Martins. 

Fig. 101. CAMJAP. 2012. Participante do segundo 
grupo na atividade prática relativa à obra Pintura 
Habitada (1976) de Helena Almeida. Fonte: Patrícia 
Roque Martins. 

Fig. 102. CAMJAP. 2012. Participantes do segundo 
grupo na atividade prática na oficina do museu. Fonte: 
Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 103 e 104. CAMJAP. 2012. Participantes do segundo grupo na atividade prática na oficina do 
museu relativa à obra Pintura Habitada (1976) de Helena Almeida. Fonte: Patrícia Roque 
Martins. 

Fig. 105 e 106. CAMJAP. 2012. Trabalhos finais dos participantes do segundo grupo relativos à 
obra Pintura Habitada (1976) de Helena Almeida. Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 107, 108, 109, 110. CAMJAP. 2012. Trabalhos finais dos participantes do segundo grupo  
relativos à obra Pintura Habitada (1976) de Helena Almeida. Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 111 e 112. CAMJAP. 2012. Trabalhos finais dos participantes do segundo grupo relativos à 
obra Pintura Habitada (1976) de Helena Almeida. Fonte: Patrícia Roque Martins. 

Fig. 113. CAMJAP. 2012. Trabalho final do 
participante do primeiro grupo relativo à obra Pintura 
Habitada (1976) de Helena Almeida. Fonte: Patrícia 
Roque Martins

Fig. 114. CAMJAP. 2012. Participante do segundo 
grupo na apresentação do seu trabalho final na 
oficina do museu. Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 117, 118, 119. CAMJAP. 2012. Participantes do primeiro grupo na visita ao museu e análise 
da obra Sombra Projectada de Christa Maar (1968) de Lourdes Castro. Fonte: Patrícia Roque 
Martins. 

Fig. 115 e 116. CAMJAP. 2012. Participantes do segundo grupo na apresentação dos seus trabalhos finais 
na oficina do museu. Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 120, 121, 122, 123. CAMJAP. 2012. Participantes do primeiro grupo na atividade prática na 
oficina do museu relativa à obra Sombra Projectada de Christa Maar (1968) de Lourdes Castro. 
Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 124. CAMJAP. 2012. Participante do primeiro 
grupo na atividade prática na oficina do museu relativa 
à obra Sombra Projectada de Christa Maar (1968) de 
Lourdes Castro. Fonte: Patrícia Roque Martins. 

Fig. 125. CAMJAP. 2012. Participante do primeiro 
grupo na apresentação do seu trabalho final na oficina 
do museu. Fonte: Patrícia Roque Martins. 

Fig. 126 e 127. CAMJAP. 2012. Participantes do primeiro grupo na apresentação dos seus trabalhos finais na 
oficina do museu. Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 128 e 129. CAMJAP. 2012. Participantes do segundo grupo na visita ao museu e análise da obra 
Sombra Projectada de Christa Maar (1968) de Lourdes Castro. Fonte: Patrícia Roque Martins. 

Fig. 130. CAMJAP. 2012. Participantes do segundo grupo 
na visita ao museu e análise da obra Sombra Projectada de 
Christa Maar (1968) de Lourdes Castro. Fonte: Patrícia 
Roque Martins. 

Fig. 131. CAMJAP. 2012. Participantes do segundo grupo 
na visita ao museu e análise da obra Sombra Projectada de 
Christa Maar (1968) de Lourdes Castro, com recurso aos 
materiais didácticos. Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 132, 133, 134, 135. CAMJAP. 2012. Participantes do segundo grupo na visita ao museu e análise da obra 
Sombra Projectada de Christa Maar (1968) de Lourdes Castro, com recurso aos materiais didácticos. Fonte: 
Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 136 e 137. CAMJAP. 2012. Participantes do segundo grupo na atividade prática na oficina do 
museu relativa à obra Sombra Projectada de Christa Maar (1968) de Lourdes Castro. Fonte: 
Patrícia Roque Martins. 

Fig. 138. CAMJAP. 2012. Participantes do segundo 
grupo na atividade prática na oficina do museu 
relativa à obra Sombra Projectada de Christa Maar 
(1968) de Lourdes Castro. Fonte: Patrícia Roque 
Martins. 

Fig. 139. CAMJAP. 2012. Participante do segundo 
grupo a ler a tabela de leitura fácil relativa à obra 
Sombra Projectada de Christa Maar (1968) de 
Lourdes Castro. Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 140, 141, 142, 143. CAMJAP. 2012. Participantes do segundo grupo na apresentação dos seus trabalhos 
finais na oficina do museu. Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Gráfico 3. Qual foi o motivo que o levou a visitar o Centro de Arte Moderna?

Porque gosto de visitar museus
Porque os meus colegas iam à visita
Porque gosto muito de arte
Porque houve uma pessoa que me disse para ir
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Gráfico 4. Com quem costuma visitar os museus?

Vou com a minha família
Vou sozinho
Vou com a instituição da qual faço parte
Vou com os meus amigos
Nunca tinha visitado um museu
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Gráfico 5. Quando visitou o Centro de Arte Moderna, qual foi o momento que mais gostou?

A visita à exposição A atividade na oficina
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Gráfico 6. Gostei da visita à exposição do museu porque...

Gostei de ouvir a apresentação sobre as obras de arte
Gostei de dar a minha opinião na apresentação das obras de arte
Gostei de visitar a sala de exposições do museu
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Gráfico 7. Gostei da atividade na oficina porque...

Pude criar um trabalho meu
Pude fazer coisas novas
Consegui perceber como os artistas tinham feito as suas obras de arte
Outra
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Gráfico 8. Acha que a monitora Patrícia apresentou bem as obras de arte?

Sim, porque usou materiais para percebermos melhor as obras de arte
Sim, porque falou de uma maneira simples
Sim, porque fazia-nos perguntas
Não gostei da sua apresentação
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Gráfico 9. Depois da visita ficou com vontade de voltar ao museu? 

Sim Não
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Fig. 144. Cadavre Exquis (1948) de Fernando Azevedo, António Domingues, António Pedro, 
Marcelino Vespeira, João Moniz Pereira. Fonte: http://www.cam.gulbenkian.pt).

Fig. 145. S/ Título (1950) de Fernando Azevedo. Fonte: http://www.cam.gulbenkian.pt).

http://www.cam.gulbenkian.pt
http://www.cam.gulbenkian.pt
http://www.cam.gulbenkian.pt
http://www.cam.gulbenkian.pt
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Fig. 146. I Nature Morte et le Rêve? (2001) de Fernando Azevedo (retirado de Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2013). Fonte: Fundação Calouste Gulbenkian 2013.

Fig. 147 e 148. Pormenor da adaptação tátil sobre a ocultação S/Título (1948) de Fernando 
Azevedo. Recorte do elementos. Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 151 e 152. Adaptação tátil em baixo-relevo e pormenor sobre a ocultação S/Título 
(1948) de Fernando Azevedo. 

Fig. 149 e 150. Adaptação tátil em alto-relevo e pormenor sobre a ocultação S/Título (1948) de 
Fernando Azevedo. 
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Fig. 154. Recurso material em alto relevo 
para execução de uma ocultação, sobre a 
obra I Nature Morte et le Rêve? (2001) de 
Fernando Azevedo. Fonte: Patrícia Roque 
Martins. 

Fig. 153. Conjunto de recortes para execução de 
uma colagem, sobre a obra I Nature Morte et le 
Rêve? (2001) de Fernando Azevedo. Fonte: 
Patrícia Roque Martins. 

Fig. 155 e 156. CAMJAP. 2013. Participantes do primeiro grupo, na entrada do museu. Fonte: 
Patrícia Roque Martins.
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Fig. 157. CAMJAP. 2013. Participantes do primeiro 
grupo, na entrada do museu. Fonte: Patrícia Roque 
Martins. 

Fig. 158. CAMJAP. 2013. Participantes do primeiro 
grupo, em frente ao Cadavre Exquis (1948). Fonte: 
Patrícia Roque Martins.

Fig. 159 e 160. CAMJAP. 2013. Participantes do segundo grupo, em frente ao Cadavre Exquis 
(1948). Fonte: Patrícia Roque Martins.
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Fig. 161. CAMJAP. 2013. Participantes do primeiro 
grupo, em frente à ocultação (1950). Fonte: Patrícia 
Roque Martins.

Fig. 162. CAMJAP. 2013. Análise do recurso tátil 
referente à ocultação (1950). Fonte: Patrícia Roque 
Martins.

Fig. 163. CAMJAP. 2013. Análise do recurso tátil 
referente à ocultação (1950). Fonte: Patrícia Roque 
Martins.

Fig. 164. CAMJAP. 2013. Análise do recurso tátil 
referente à ocultação (1950). Fonte: Patrícia Roque 
Martins.
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Fig. 165, 166, 167, 168. CAMJAP. 2013. Análise do recurso tátil referente à ocultação (1950). 
Fonte: Patrícia Roque Martins. 



!!
 

!
 

!!!
 

!59

Fig. 169 e 170. CAMJAP. 2013. Participantes do primeiro grupo, em frente I Nature Morte et le Rêve (2001). 
Fonte: Patrícia Roque Martins. 

Fig. 171 e 172. CAMJAP. 2013. Participantes do segundo grupo, em frente I Nature Morte et le Rêve 
(2001). Fonte: Patrícia Roque Martins.
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Fig. 173, 174, 175, 176. CAMJAP. 2013. Participantes do primeiro grupo, na oficina do museu. 
Fonte: Patrícia Roque Martins.
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Fig. 177, 178, 179, 180. CAMJAP. 2013. Participantes do primeiro grupo, na oficina do museu. 
Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 181 e 182. CAMJAP. 2013. Participantes do primeiro grupo, na oficina do museu. Fonte: 
Patrícia Roque Martins.

Fig. 183. CAMJAP. 2013. Participante do primeiro 
grupo, na oficina do museu. Patrícia Roque Martins. 

Fig. 184. CAMJAP. 2013. Participantes do segundo 
grupo, na oficina do museu. Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 185, 186, 187, 188. CAMJAP. 2013. Participantes do segundo grupo, na oficina do museu. 
Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 189, 190, 191, 192. CAMJAP. 2013. Participantes do segundo grupo, na oficina do museu. 
Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 193, 194, 195, 196. CAMJAP. 2013. Participantes do segundo grupo, na oficina do museu. 
Patrícia Roque Martins. 
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!66Fig. 197, 198, 199, 200. CAMJAP. 2013. Trabalhos finais dos participantes com deficiência/
incapacidade visual. Patrícia Roque Martins.
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Fig. 201, 202, 203, 204. CAMJAP. 2013. Trabalhos finais dos participantes com deficiência /
incapacidade visual. Patrícia Roque Martins.
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Fig. 205, 206, 207, 208. CAMJAP. 2013. Trabalhos finais dos participantes com deficiência/
incapacidade visual. Patrícia Roque Martins.
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Gráfico 10. Idade dos participantes

Entre 31/ 40 anos Entre 41/ 50 anos Entre 51/ 60 anos
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Gráfico 11. Adquiriu  a deficiência visual à nascença ou no percurso de vida?

Nascença Percurso de vida
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Gráfico 12. Possui algum resíduo visual ou é cego total?

Com resíduo visual Cego total
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Gráfico 13. Costuma visitar museu?

Não, esta foi a 1ª vez
Sim, com pouca frequência
Sim, com muita frequência
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Gráfico 14. Porque não visita os museus com mais frequência?

Porque não conheço o trajeto
Porque não tenho companhia e não quero ir sozinho
Porque não conhece nenhuma atividade para pessoas com deficiência visual
Porque não me sinto motivado
Por questões financeiras
Outra
Não respondeu
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Gráfico 15. Tipo de museus visitados com mais frequência.

Museus de Arte
Museus de História
Museus da Ciência
Museus Biográficos
Museus Temáticos
Museus Locais ou Comunitários
Não respondeu
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Gráfico 16. Com quem costuma ir aos museus?

Sozinho
Com familiares
Com amigos
Com uma instituição
Não respondeu
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Gráfico 17. Qual foi a etapa que mais gostou na visita ao museu?

A visita à exposição A atividade na oficina Gostei de ambas
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Gráfico 18. Ficou bem elucidado com a apresentação das obras?

Sim, a descrição oral da obra foi suficiente
Não, precisava de uma réplica
Só depois de ter realizado a atividade na oficina
Não respondeu
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Gráfico 19. Qual foi a obra que mais gostou?

O cadavre exquis A ocultação A colagem
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Gráfico 20. Como se sentiu quando foi solicitado para realizar um trabalho criativo?

Curioso Envergonhado Descontraído Outra
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Gráfico 21. Qual julga ter sido o seu principal contributo?

Compreendi melhor as obras e as suas técnicas
Pude participar mais ativamente
Fiz algo de novo
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Gráfico 22. Gostou de visitar o CAMJAP?

Sim Não
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Gráfico 23. Como avalia a comunicação e o atendimento?

Boa Satisfatória Má
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Gráfico 24. Como gostaria de voltar ao museu?

Numa visita autónoma, sem mediador
Acompanhado, numa visita para pessoas com deficiência visual
Acompanhado, integrado numa visita para o público em geral

Fig. 209. APS. 2011. Turma de alunos e professores do “Curso de Sensibilização à Língua 
Gestual Portuguesa”. Fonte: Patrícia Roque Martins.
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Fig. 210. Máscara Funerária (c. 664 - 525 
a. C. Fonte: www.museu.gulbenkian.pt.

Fig. 211. Vaso Grego (c. 440 a. C.) . 
Fonte: www.museu.gulbenkian.pt.

Fig. 212. Tapete “português” (século XVII).  
Fonte: www.museu.gulbenkian.pt ).  

Fig. 213. Biombo “Coromandel”  (c. 1662 - 
1722). Fonte: www.museu.gulbenkian.pt ).  
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Fig. 215. Diana (1780) de Jean-Antoine 
H o u d o n . F o n t e : 
www.museu.gulbenkian.pt .  

Fig. 217. Peitoral “Libélula” (c. 1897 - 
1898) de Pascal Dagnan-Bouveret. Fonte:  
www.museu.gulbenkian.pt .  

Fig. 214.. Retrato de Helène Fourment (c. 
1630 - 1632) de Peter Paul Rubens. Fonte: 
www.museu.gulbenkian.pt.  

Fig. 216. Les bretonnes au Pardon (1887) de Pascal Dagnan-
Bouveret. Fonte: www.museu.gulbenkian.pt .  
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Fig. 218. Cartaz de publicitação da visita para os 
Surdos. Fonte: Patrícia Roque Martins. 
  

PARTICIPE NUMA VISITA GUIADA EM LGP
COM TRADUÇÃO SIMULTÂNEA PARA LÍNGUA PORTUGUESA

Visita guiada por António Júlio Cabral

GRÁTIS

DIA MUNDIAL DO SURDO

OS SURDOS VIAJAM NO TEMPO NO 
MUSEU CALOUSTE GULBENKIAN

29/09/13  MUSEU CALOUSTE   	
 GULBENKIAN 10:00H

 INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SURDOS
 apsurdoscen@apsurdos.org.pt

DATA LOCAL HORA

Fig. 219. Visita guiada em LGP com tradução simultânea para língua portuguesa. Sala da Arte 
Greco-Romana - apresentação da obra “Vaso Grego” (c. 440 a. C.). Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 220. Visita guiada em LGP com tradução simultânea para língua portuguesa. Sala de Pinturas 
- apresentação da obra Retrato de Helène Fourment (c. 1630 - 1632) de Peter Paul Rubens. Fonte: 
Patrícia Roque Martins  
  

Fig. 221. Visita guiada em LGP com interpretação 
simultânea para língua portuguesa. Pormenor dos 
visitantes, onde estudantes tiram apontamentos sobre 
a visita. Fonte: Patrícia Roque Martins. 

Fig. 222. Visita guiada em LGP com tradução simultânea 
para língua portuguesa. Pormenor de um momento de 
conversação em LGP entre os visitantes Surdos. Fonte: 
Patrícia Roque Martins.  
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Fig. 223 e 224. Visita guiada em LGP com tradução simultânea para língua portuguesa. Pormenor de 
um momento de conversação em LGP entre um visitante Surdo, o mediador Surdo e e intérprete. 
Fonte: Patrícia Roque Martins.  

Fig. 225. Visita guiada em LGP com tradução simultânea para língua portuguesa. Apresentação da 
obra Diana (1780) de Jean-Antoine Houdon. Fonte: Patrícia Roque Martins. 
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Fig. 226. Visita guiada em LGP com tradução simultânea para língua portuguesa. Apresentação da 
obra Les bretonnes au Pardon (1887) de Pascal Dagnan-Bouveret. Fonte: Patrícia Roque Martins. 

Fig. 227. Visita guiada em LGP com tradução simultânea para língua portuguesa. Momento final, em 
frente à obra O Pintor Brown e a Família (1890) de Giovanni Boldinni. Fonte: Patrícia Roque 
Martins. 
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Doc.35b. Resposta ao questionário entregue aos funcionários da FRMS sobre a visita ao CAMJAP. 
Página 2.	
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Doc.35c. Resposta ao questionário entregue aos funcionários da FRMS sobre a visita ao CAMJAP. 
Página 3.	
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Doc.36a. Resposta ao questionário entregue aos funcionários da FRMS sobre a visita ao CAMJAP. 
Página 1.	
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Doc.36b. Resposta ao questionário entregue aos funcionários da FRMS sobre a visita ao CAMJAP. 
Página 2.	
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Doc.36c. Resposta ao questionário entregue aos funcionários da FRMS sobre a visita ao CAMJAP. 
Página 3.	
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Doc.37a. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.37b. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.37c. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.38a. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.38b. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.38c. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	


!
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Doc.39a. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.39b. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	


!198



��� 	

Doc.39c. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.40a. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.40b. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.40c. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.41a. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.41b. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.41c. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.42a. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.42b. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.42c. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.43a. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.43b. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.43c. Resposta ao questionário dos estudantes ouvintes de um curso superior de tradução e 
interpretação de LGP sobre a visita guiada em LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.44a. Resposta ao questionário de um visitante Surdo sobre a visita guiada em LGP ao Museu 
Gulbenkian.	
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Doc.44b. Resposta ao questionário de um visitante Surdo sobre a visita guiada em LGP ao Museu 
Gulbenkian.	
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Doc.44c. Resposta ao questionário de um visitante Surdo sobre a visita guiada em LGP ao Museu 
Gulbenkian.	


!214



��� 	

Doc.45a. Resposta ao questionário de um visitante Surdo sobre a visita guiada em LGP ao Museu 
Gulbenkian.	
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Doc.45b. Resposta ao questionário de um visitante Surdo sobre a visita guiada em LGP ao Museu 
Gulbenkian.	
!
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Doc.45c. Resposta ao questionário de um visitante Surdo sobre a visita guiada em LGP ao Museu 
Gulbenkian.	
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Doc.46a. Resposta ao questionário de um visitante Surdo sobre a visita guiada em LGP ao Museu 
Gulbenkian.	
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Doc.46b. Resposta ao questionário de um visitante Surdo sobre a visita guiada em LGP ao Museu 
Gulbenkian.	
!
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Doc.46c. Resposta ao questionário de um visitante Surdo sobre a visita guiada em LGP ao Museu 
Gulbenkian.	
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Doc.47a. Resposta ao questionário do mediador Surdo sobre a sua participação na visita guiada em 
LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.47b. Resposta ao questionário do mediador Surdo sobre a sua participação na visita guiada em 
LGP ao Museu Gulbenkian.	
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Doc.47c. Resposta ao questionário do mediador Surdo sobre a sua participação na visita guiada em 
LGP ao Museu Gulbenkian. 
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Gmail - Visita Museu Calouste Gulbenkian	

25/08/14, 14:29	


���  ���  ���  
��� 	

Visita Museu Calouste Gulbenkian	

Maria do Rosário Azevedo	


Bom dia,	


!
19 de Novembro de 2013 às 09:41	


 ���  

��� 	

Gostei muito da experiência e acho que devíamos repetir novamente porque há um público 
potencial para estas visitas. Alguns dos participantes acharam a iniciativa excelente.	


Estamos todos de parabéns! Um abraço  
Rosário	


 ��� 	
!
[Citação ocultada] [Citação ocultada]	


https://mail.google.com/mail/u/0/?
ui=2&ik=b511c2e622&view=pt&...=true&search=query&msg=1426fbecfe26e88a&siml=1426fbecfe26e88a Página 1 de 1	
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Doc.48. Resposta de email de Rosário Azevedo sobre a visita guiada em LGP ao Museu 
Gulbenkian.	
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Transcrição das gravações das visitas aos museus	
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Transcrição das gravações das vistas realizadas no CAMJAP, com grupos de pessoas com 
deficiência/incapacidade intelectual da CERCICA. !!
Nota: os nomes dos participantes foram alterados, excetuando-se os das técnicas da 
CERCICA e do CAMJAP que acompanharam o estudo de caso.  !
Visita dia 6 de Março 2012 !
Na exposição do museu: !
Daniela: Então o que é que nós estávamos a conversar agora? Sobre a inclusão. É o quê? 
Marisa: É para os outros terem mais acesso. Para ser mais fácil.  
Daniela: Mais fácil o quê? 
Marisa: Para eles terem… 
Daniela: Eles quem? 
Marisa: as pessoas com deficiência. Para terem acesso, para ser mais fácil. 
Daniela: Sim, é mesmo isso.  
Patrícia: Exactamente. É esse o trabalho que eu vou fazer hoje aqui com vocês. Eu estou a fazer um 
trabalho sobre isso para a minha faculdade e hoje vocês estão aqui para me ajudarem . Ou seja, as 
vossas opiniões  - eu vou vos fazendo perguntas ao longo desta visita- e tudo o que vocês disserem 
pode-me ajudar a fazer esse trabalho. Portanto eu agradeço vos já, estarem aqui  para me ajudarem, 
está bem? 
Leonel: As perguntas que não sejam muito difíceis!  
Patrícia: Quanto às perguntas, vamos já combinar uma coisa: não há perguntas certas, nem 
perguntas erradas. Tudo o que vocês responderem é para me ajudarem, e não há errado nem há 
certo.  
Leonel: Está bem.  
Daniela: Vocês também podem fazer perguntas, está bem? Hoje não quero aqui pessoal calado, está 
bem?   
Patrícia: Exactamente. Quem é que quer escrever seu nome? Eu vou por aqui o nome, para nós 
sabermos os nomes uns dos outros. Para eu não me esquecer. E para vocês não se esquecerem do 
meu.  
Laura: É a Patrícia. 
Patrícia: Patrícia! Portanto, eu vou por aqui o meu nome. Fica aqui, vêem bem? 
Laura: Patrícia.  
Daniela: Se calhar é melhor a Patrícia escrever, senão perdemos muito tempo. 
Patrícia: Daniela;  
Daniela: isto é para o caso de se esquecerem do meu nome, está bem? (risos) 
Helena: (Risos) eu conheço vagamente, não, não, todos os dias!   
Patrícia: Cristiana…a Helena, Mário, Marisa, Lara… 
Dina: Não é Laura … 
Patrícia: ahh, percebi Lara…Laura… 
Participante 5: Eu sou o Joel… 
Patrícia: Margarida… 
Margarida (Camjap): Obrigada. 
Patrícia: De nada… A primeira pergunta, que eu vos gostava de fazer, aonde é que nós estamos? 
Laura: Na Gulbenkian. 
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Patrícia: Isto pertence à Gulbenkian, este espaço. Mas qual é o nome, sabem mesmo? 
Leonel: Fundação Calouste Gulbenkian. 
Patrícia: “Fundação Calouste Gulbenkian”, portanto a fundação é o espaço todo, do jardim, lá fora, 
e aqui dentro? Aonde nós estamos? 
Laura: Gulbenkian 
Daniela: Na Gulbenkian, mas eu disse-vos qual era o sitio. 
Leonel: num museu 
Patrícia: é um museu, exactamente. E o que é que o museu tem aqui dentro, o que é que nós vamos 
ver aqui dentro. 
Leonel: quadros 
Laura: “quadros”. 
Cristiana: “quadros”. 
Patrícia: Exactamente.  
Cristiana: exposições… 
Patrícia: e os quadros, o que é que são os quadros? o que acham que têm os quadros? 
Cristiana: têm desenhos… 
Patrícia: “têm desenhos”, exactamente…e mais? 
Laura: pinturas sem tela… 
Patrícia: “pinturas sem tela” sim senhora! e mais? 
Daniela: Isto não é um quadro, não é? 
(ruido) 
Patrícia: é aquilo que agora se chama de instalação…não fica pendurado na parede…e aquelas 
figuras que estão ali paradas? 
Helena: Estátuas!  
Patrícia: “Estátuas”, é aquilo que nós chamamos de esculturas. E mais, o que podemos ver aqui 
mais? Há uma coisa que nós podemos ver aqui também…nós temos aqui umas máquinas. O que é 
que se pode ver aqui também dentro do museu? 
Participante 4: Máquinas fotográficas? 
Daniela: Não. 
Patrícia: Mais ou menos. O que é que…  
Joel: fotografias… 
Patrícia “fotografias”, também podemos ver fotografias, pinturas, desenhos, esculturas, instalações, 
e também, fotografias.  
Helena: também é um sitio onde se come (risos)! 
Patrícia: Sim, exactamente. Muito bem. Nós estamos aqui no átrio. Temos as casas de banho lá em 
baixo. 
Cristiana: Eu já fui à casa de banho antes de vir.  
Patrícia: Temos aqui a entrada, lá em baixo temos as casas de banho, temos aqui um restaurante.. 
Cristiana: lá em baixo são as casa de banho.  
Patrícia: Exacto. Temos também uma livraria, e depois ali dentro como vocês disseram temos o 
espaço das exposições… 
(várias intervenções em simultâneo) 
Daniela: Um de cada vez!  
Cristiana: mas aqui não podemos ler livros… 
Patrícia: depois se quiserem ir ali ver um livrosinho… têm uma biblioteca, que tem livros só sobre 
arte… 
Cristiana: pois…sobre arte… 
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Patrícia: Há uma regra, a primeira regra: é que podem responder aquilo que quiserem…não há 
respostas certas nem erradas… 
Vários em simultâneo: “nem erradas”.   
Patrícia: Há outra regra - uma coisa que nós não podemos fazer aqui no museu -  
Helena: É falar muito alto? 
Patrícia: Sim, mas isso vocês não vão fazer com certeza. Uma coisa que não se pode fazer mesmo? 
Alguém sabe?  
Leonel: Fazer barulho? 
Patrícia: Não, isso também não podemos fazer lá fora…não convém. Mas aqui no museu? Nós não 
podemos tocar nas obras.  
Helena: ahh! É proibido.  
Patrícia: Estão a ver aqui estas guiazinhas pretas? Nós não podemos ir para além delas. Não 
podemos tocar, porque depois se vamos tocar, se cada pessoa que vem cá tocar na obra, acaba por 
estragá-la. Está bem? 
Helena: Isso é proibidíssimo. 
Patrícia: É proibidíssimo. Exactamente.  
Cristiana: Não isso é proibido por uma razão muito simples… como os inácios…também tem as 
marcas… 
Daniela (risos):… como os “inácios” 
Cristiana: é verdade… 
Daniela: mas tem outras finalidades, essas marcas.  
Cristiana: para não pisarem… 
Helena: Como é que é a biblioteca, Margarida? 
Margarida: A biblioteca é no meio do jardim… 
Helena: Nesta biblioteca aqui, não tem livros de história? 
Margarida: tem história mas é história da arte. 
Helena: Ahh!  
Margarida: Como é que a arte apareceu. Mas a Patrícia vai vos explicar.  
Patrícia: Depois desta visita, temos a oficina, e vamos fazer com pintura e com fotografia. 
Cristiana: Eu trouxe uma camisola apropriada para isso…para sujar.  
Patrícia: Ainda bem. Então vamos então entrar na exposição… 
Cristiana: Aonde é que podemos pôr os casacos? 
Patrícia: Querem tirar os casacos? 
Helena: Eu não.  
Margarida: Depois para pintar tiram o casaco.  
Patrícia: Então depois tiramos… 
Cristiana: Isto é para quê? (referindo-se ao saco das réplicas) 
Patrícia: Já vamos ver, para o que é.  
Helena: 5ª feira estamos cá outra vez. Eu estou a adorar esta visita. 
(risos) 
(entrada na galeria de exposições) 
Patrícia: Exactamente, já temos aqui uns quadros!  
Daniela: Lembram-se o que eu vos disse que não vamos fazer uma visita ao museu todo? 
Patrícia: não, hoje só vamos ver um obra e depois disso, se quiserem, podem dar uma voltinha e 
aproveitarem para verem outros quadros podem fazê-lo… 
Patrícia: vamos descer as escadinhas…Portanto esta é a exposição, está aqui.  
Marisa: Há aqui muitos pintores a óleo, não há?  
Patrícia: Há, há aqui muitos pintores que pintam a óleo.   
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Helena: Há este? 
Patrícia: Sim, este provavelmente é pintado a óleo. Deixem-me ver aqui… 
Helena: É acrílico? 
Daniela: É acrílico sim senhor!  
Helena Ninguém toca. Patrícia, ninguém toca!  
Patrícia: Sim, hoje ninguém pode tocar, não. Vamos primeiro sentar-nos e já falamos sobre isso.  
Daniela: (….) para alguns se sentar, depois vai ser difícil para se levantar.  
Patrícia: É? 
Daniela: Sim, eu acho que sim…Mas eles podem ficar em pé. Aguentam, não é? 
Patrícia: Está bem. Podemo-nos sentar no chão em roda, se quiserem. Agora vamos falar sobre esta 
obra. Está bem? Vamos ficar aqui todos juntos. Se quiserem podemos sentar-nos no chão, podemos 
cruzar as pernas… 
Dina: Querem se sentar no chão? 
(vários): não.  
Patrícia: não? Não é proibido! (risos!) 
Cristiana: Eu gosto mais de estar em pé.  
Patrícia: Há bocado, estávamos a falar, e eu perguntei-vos  o que é que nós íamos ver aqui dentro  e 
vocês disseram que eram pinturas, mais? 
Leonel: fotografias 
Patrícia: “fotografias”, mais? 
Cristiana: esculturas… 
Patrícia: e mais? Desenhos, instalações… e não vos perguntei uma coisa muito importante. E essas 
pinturas, esses desenhos, essas esculturas que nós vemos aqui no museu, as fotografias, acham que 
são muito antigas ou são mais actuais, mais modernas? 
Samuel: Mais modernas… 
Patrícia: “Mais modernas”, porquê? Porque á que acham que são mais modernas?  
Joel: São mais clássicas.  
Patrícia: Mais clássicas? Mais clássicas é mais antigo. Vocês olham aqui para este espaço , para o 
edifício, o que é que vos parece ser este edifício? É um edifício antigo, é um edifício mais 
moderno? O que é que vocês acham?  
Marisa: Na parte de fora é antigo. Na parte dentro é mais moderno.  
Leonel: Por dentro é moderno. 
Patrícia: É moderno. Então, o que é que acham das pinturas que estão aqui dentro?  São o quê? 
Acham que também são modernas? Ou acham que não? 
Helena: São, são.  
Patrícia: Quem é que acha que são modernas? 
Leonel: Eu acho. 
Helena: Eu não.  
Patrícia: humm, mais ou menos. Portanto, elas são mais ou menos, da nossa idade. Há umas mais 
antigas um bocadinho. Ou da idade dos nossos pais, ou são da nossa idade. Não são assim, muito, 
muito, antigas. E a obra que eu proponho que nós hoje analisássemos é esta obra. Vocês estão aqui a 
ver. Podem-se afastar e olhar bem para ela. E a primeira pergunta que eu vos faço: acham que esta 
obra, são várias imagens ou só é uma imagem? 
Marisa: São várias.  
(Vários em simultâneo): são várias. 
Patrícia: porque é que são várias imagens?  
Leonel: porque esta ali a pintar.  
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Marisa: porque ali está a pegar num copo, depois ali está a por a tinta, depois ali, já está a começar a 
fazer várias pinturas. 
Patrícia: exatamente. Elas são todas diferentes, não é? 
Cristiana: É. 
Patrícia: não há nenhuma igual à outra.  
Cristiana: Esta tem uns dedos…Está assim. 
Patrícia: já lá vamos ver o que é essa coisa dos dedos. E quantas imagens nós temos aqui?  Portanto 
é uma, duas, 3, 4, 5, , 6 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14. 
(Vários em simultâneo): 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.  
Patrícia: Portanto, são 14 fotografias, que formam uma obra. Portanto é aquilo que nós chamamos 
uma obra de arte.  
Joel: “de arte”. 
Patrícia: Sim. Exactamente.E o que é que vocês acham que esta obra de arte é? É uma pintura, é 
uma escultura, é um desenho, é uma fotografia?  
Marisa: É pintura em papel de acrílico.  
Leonel: É.  
Patrícia: ahh, vocês já sabiam!! (risos).Está bem. Então agora, já que me disseste que era uma 
pintura em papel acrílico eu vou-te perguntar aonde é que tu vês aqui a pintura e o papel?  
Marisa: A pintura é aqui, e o papel é em baixo. 
Patrícia: sem tocar, sem tocar! Exatamente. E esse papel é o quê? 
Marisa: É o acrílico.  
Patrícia: É um acrílico. Humm, que é que ajuda aqui a nossa amiga? A Marisa? Portanto, ela viu a 
pintura, muito bem, que é sobre o papel. Exatamente. Isto é a pintura. Qual é que é a cor da pintura? 
(Vários em simultâneo): azul 
Patrícia: e por detrás o que é que nós vemos? Que cor é? 
Cristiana: preto. 
Leonel: o preto. 
Patrícia: e esses dedos, como é que foram feitos? Foram desenhados? Foram pintados?  Como e que 
foram feitos? 
Cristiana: foram desenhados. 
Leonel: desenhados. Foram desenhados. 
Patrícia: Foram desenhados ou pintados? É o que vocês acham? Portanto nós aqui temos a pintura, 
não é? 
Leonel: sim. 
Patrícia: e aqui há acrílico, como vocês disseram e muito bem. 
Leonel: sim.    
Patrícia: portanto, isto foi feito com um… como é que se faz a pintura no papel? Mas com que 
instrumento?  
Cristiana: com um pincel.  
Patrícia: com tinta e pincel. Exatamente. E agora vamos a estes dedos. Como é que acham que 
foram feitos os dedos?  
Marisa: foram desenhados. 
Patrícia: foram desenhados… 
Marisa: fizeram um esboço, e depois desenharam num papel e depois pintaram um dedo.  
Patrícia: e mais? toda a gente concorda? 
Helena: concordo.  
Patrícia: acham que foram desenhados?  
Leonel: e pintados.  
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Patrícia: “pintados”. Então e aquilo que eu vos falei há bocado da fotografia? 
Marisa: fotografaram primeiro e depois pintaram. 
Patrícia: acham que isto pode ser uma fotografia? Vamos ver aqui a primeira. Esta aqui a primeira. 
Vamos só afastar para todos vermos.Esta aqui o que é que vos parece que é? 
Marisa: é uma fotografia.  
Leonel: eu acho que é uma fotografia.  
Marisa: é uma fotografia e depois pintaram, passaram por cima. 
Patrícia: exatamente. Não fizeram um desenho. Fizeram uma fotografia e depois pintaram.  
Marisa depois imaginaram e depois pintaram. 
Patrícia: exatamente. E agora digam-me uma coisa: o que é que está aqui? que fotografia é que nós 
temos aqui? 
Marisa: é uma pessoa 
Patrícia: é uma pessoa. E mais? O que é que os nossos amigos aqui atrás acham? É uma pessoa, que 
pessoa é que é? É um homem ou uma mulher?  
(Vários em simultâneo): é uma mulher.  
Patrícia: é uma mulher. E qual é a zona do corpo que foi fotografada? 
Cristiana: o peito.  
Marisa: as mãos. 
Patrícia: o peito e as mãos.  
Marisa: e os dedos.  
Patrícia: “e os dedos” exatamente. E aqui, está já não é igual, pois não? 
(Vários em simultâneo): não.  
Patrícia: e temos na mesma a senhora… 
Leonel: “a senhora”… 
Cristiana: e abriu a tinta para pintar. 
Leonel: para começar a pintar 
Patrícia: exatamente. Agora vou vos pedir  para se afastarem outra vez que para descobrirmos 
aquela coisa dos dedos. Porque é que estão ali os dedos… 
Leonel: …pois… 
Patrícia: vocês já viram aqui a mancha é azul, não é?  
Leonel: é.  
Patrícia: até lá ao fundo, o que é que acontece com a mancha?  
Cristiana: toda azul. 
Patrícia: exatamente. Mas vocês vão reparem - eu peço-vos que se afastem -  
Leonel: quanto mais se vê os dedos, mais desaparece a mancha. 
Patrícia: exatamente. “Quanto mais se vê os dedos mais desaparece a mancha”. Aqui… 
Cristiana: aqui também! Na palma da mão… 
Leonel: aqui está em empurrar.  
Patrícia: Aqui vêm-se pouco os dedos…porquê? porque é que aqui se vê pouco os dedos?  
Marisa: por causa da tinta.  
Patrícia: é como o Luís disse: quanto mais se vêm os dedos menos se vê a tinta. 
Marisa: mas aqui já se vê um bocado do braço. 
Patrícia: pois aqui ê-se mais um braço, porque é aquela posição em que ela está.  
Marisa: se calhar eles estavam a pintar, ficou um bocado o braço e nada me diz que a mão não 
esteja lá escondida por trás.  
Patrícia: exatamente. Portanto aqui a mancha - eu há bocado perguntei-vos o que é que acontece - se 
vocês forem a reparar, o Luís já reparou, por isso é que ele disse aquilo, o que é que acontece aqui 
com a mancha ao longo das fotografias? 
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Marisa: a mancha vai desaparecendo.  
Patrícia: vai desaparecendo…aonde é que ela está desaparecida?  
Marisa: ali no último quadro.  
Patrícia: então e aqui, nestas do meio? O que é que acontece à mancha? Vocês viram aqui que a 
mancha… 
Marisa: está a começar.  
Patrícia: Está a começar. E ela, como as fotografias são todas diferentes, não é? O que é que ela vai 
começar?  Eu vou perguntar ao Vitor? Qual é a diferença entre esta aqui e esta aqui, da mancha? Há 
alguma diferença desta?  
Samuel: Esta está maior e esta está mais pequena.  
Patrícia: Qual é a diferença? 
Dina: Qual é a diferença?  
Patrícia: …uma ajuda,  (recurso aos materiais didácticos) , qual é a diferença entre esta e esta?  
Helena: este é maior e este é pequeno.  
Mário: este é mais pequeno. 
Patrícia: e este é maior. Portanto é o que acontece aqui. Portanto a mancha começa a ser mais 
pequenina começa a ficar maior e depois, o que é que acontece? A senhora que está lá atrás… 
Leonel: aumenta a mancha, menos se vê a mão… 
Patrícia: exatamente. Então nós temos aqui o corpo da senhora, é esta zona aqui, a mancha começa 
a tapar e o que é que ela começa a fazer?  
Leonel: a pintar. 
Cristiana: …a pintar. 
Leonel: a puxar a tinta. 
Patrícia: “a puxar a tinta”. Exatamente. Porquê? Porque ela quês voltar a aparecer.  
Helena: …pois, pois.  
Patrícia: ela começa a pintar, ela é pequenina, começa a ficar maior  e, depois, começa a puxar a 
tinta para voltar a aparecer. 
Helena: pois.  
Patrícia: é a mesma coisa, que eu esteja a tirar uma fotografia e, de repente, a Helena, mete-se à 
minha frente e eu já fico tapada. Então, eu começo a empurrar a Helena para aparecer na fotografia, 
e é isso que ela está a fazer com a tinta. Vamos fazer todos, vamos fazer a mesma coisa, ao que esta 
senhora fez aqui: não vamos pintar, não vamos usar as tintas. (recurso aos materiais didácticos)  Eu 
vou pedir um ajudante, que fique aqui a segurar, o Vasco, se quiser venha cá. Qual é a zona do 
corpo da senhora que se vê? É a cara, é aqui? 
Leonel: é o peito.  
Patrícia: é o peito. E o que é que nós temos na primeira imagem? Ali na primeira imagem?  
Leonel: vemos ela a mexer o pincel, e o pincel a mexer na tinta.  
Patrícia: portanto o Vitor pode largar, (…) ele vai fingir que está a pintar. É n\ao é, a primeira 
imagem. 
Leonel: é. 
Patrícia: depois o que acontece na segunda imagem?  
Marisa: já esta a pintar. 
Patrícia: então e qual é a mancha de tinta que nós vamos escolher para aqui?  
(Várias vozes em simultâneo) 
Cristiana: a maior. 
Patrícia: a maior? Olhem bem para ali.  
Marisa: é mais pequena. 
Leonel: …é mais pequena.  
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Patrícia: é a mais pequena. Exatamente. 
Joel: é a mais pequena. 
Patrícia: portanto, é a mais pequena. Nós vamos por aqui, a mais pequenina, e este desaparece, não 
é Vasco? Este já não se vê. 
Dina: deixa o recipiente, Vasco!  
Patrícia: pode largar Vasco Agora é a mancha, agora fica a mancha. E a seguir, o que é que acontece 
com a mancha? Portanto ela vai continuar a pintar… 
Leonel: vai ficando um bocado maior.  
Patrícia: exatamente. Portanto, já vai ficar com esta (recurso ao material didáctico), não é? E agora, 
o corpo do Vasco, o que é que aconteceu? 
(Várias vozes em simultâneo): ficou pintado. 
Patrícia: exatamente. Ficou pintado, desapareceu. E depois o que é que acontece, por exemplo, 
quando a mancha começa a ocupar toda a fotografia?  
Leonel: não se vê o corpo da mulher 
Joel: a mulher começa a desaparecer 
Patrícia: e depois, quando é que começam a aparecer os dedinhos, o que é que ela está a fazer?  
Helena: a empurrá-lo… 
Leonel: a empurrá-lo. 
Patrícia: está a empurrar a mancha…  
Joel: a mancha 
Patrícia: que é esta situação que temos aqui (recurso aos materiais didáticos). Portanto o Vitor 
começa agora a empurrar a mancha. Vitor, aqui neste lado. Um bocadinho mais para cima. Estão a 
ver, já se vê aqui um bocadinho do corpo do Vitor, porque ele começou a empurrar a mancha.  
Leonel: com os dedos. 
Patrícia: sim, com os dedos. E agora digam-me uma coisa: quem é que foi, quem é que é a senhora 
que está ali na fotografia?   
Helena: não sei. 
Patrícia: não sabem?  
Helena: não.  
Patrícia: acham que é uma senhora que foi fotografada por outra pessoa 
Marisa: é uma senhora que foi fotografada por outra pessoa. 
Patrícia: exatamente: foi fotografada por outra pessoa. Mas quem é que acham que dá o nome a esta 
obra. É outra pessoa ou é a pessoa que está ali? 
(Várias vozes em simultâneo): é outra.  
Leonel: é outra pessoa que pintou o desenho. 
Patrícia: exatamente. É a pessoa que pintou o desenho que dá nome à obra? E neste caso, temos a 
pessoa que deu nome à obra, que é a mesma pessoa que foi aqui fotografada. Vamos supor que eu 
vou fotografar a Marisa e depois é ela que a pintou e deu o nome a esta obra. Alguém sabe o nome 
desta obra?  
Cristiana: humm, não.  
Patrícia: ninguém sabe o nome desta obra? E sabem aonde é que eu posso ir ver o nome desta obra? 
Aonde é que está neste espaço? 
Joel: está ali!  
Marisa: está ali.  
Cristiana: é braille. 
Patrícia: é o quê? 
Margarida: é braille!  
(risos) 
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Patrícia: Isto é o quê? 
Leonel: é uma placa onde se explica o que é que estamos a ver.  
Patrícia: exatamente. Portanto, esta placa chama-se tabela, é uma tabela que identifica o que nós 
estamos a ver, ou seja, dá-nos o nome da obra, e dá-nos outro tipo de informações. Alguém me sabe 
dizer, está aqui escrito o que é as informações da tabela (recurso à tabela em leitura fácil). Se vocês 
me pudessem ajudar.  
Leonel: as medidas… 
Patrícia: as medidas! Exatamente.  
Leonel: a técnica… 
Patrícia: a técnica.  
Leonel: data em que foi feita.  
Patrícia: exatamente.  
Leonel: nome da obra e data. Nome da artista.  
Patrícia: exatamente. Portanto, são essas as informações que nós temos na tabela: o nome da artista; 
qual é Leonel, o nome da artista? 
Leonel: Helena Almeida. 
Joel: Almeida.  
Patrícia: exatamente. E esta é a cara da senhora. Que é esta senhora aqui. É ela que fez a obra. É a 
Helena Almeida. E estão a ver que ela não é assim muito antiga.  
Leonel: pois não. 
Patrícia: por isso é que a obra não é muito antiga. E o nome da obra de arte, qual é o nome da obra 
de arte?  
Leonel: “pintura habitada”.  
Patrícia: exatamente. Se vocês pudessem dar um nome à obra qual é que era o nome que vocês 
davam? Se a Helena Almeida vos dissesse: “olhem, eu quero que vocês me ajudem a dar um nome à 
obra”. Podem me ajudar?  
Leonel: retrato ilustrado 
Patrícia: como? retrato ilustrado é isso? E mais? Quem é que tem mais ideias de nomes para dar à 
obra?  
Dina: Cristiana, que nome é que davas a esta obra?  
Patrícia: Vocês já viram que esta obra, quase que conta uma história, não é?  
Leonel: é uma história. 
Patrícia: vocês encontram aqui um principio… 
Leonel: um principio e um fim.  
Patrícia: que é quando a mancha desaparece. 
Joel: desaparece.  
Daniela: então e mais nomes, posso meter-me? Mariana? 
Patrícia: claro, sim!  
Daniela: que nome davas à obra? 
Marisa: lugar seguro. 
Patrícia: lugar seguro.  
Helena: posso falar? 
Daniela: claro! Que nome davas à obra?  
Helena: lugar seguro. 
Daniela: não isso foi a Marisa. Não podes repetir.  
Patrícia: não podemos ter dois nomes iguais.  
Helena: obra prima.  
Dina: e mais, Samuel! 
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Samuel: estou-me a lembrar.  
Patrícia: o Samuel pode olhar, pode tentar inspirar-se num nome… 
Daniela: Joel! Que nome é que davas? 
Participante 5: obra prima. 
Daniela: não, isso a Helena já disse. Que nomes é que tu davas a esta obra? Inventa tu um nome 
para isto. Que nome é que tu davas? 
Samuel: lugar fechado. 
Patrícia: lugar fechado, sim senhor. Muito bem! O Samuel, diz lugar fechado. 
Daniela: então e tu, Joel? Mário, que nome é que tu davas à obra? 
Mário: obra de arte. 
Daniela: e tu Laurinha? 
Laura: obra de arte.  
Daniela: não percebi. 
Patrícia: obra de arte. 
Daniela: obra de arte? também?  
Patrícia: pensa noutra. Ali o Mário já disse.  
Daniela: diz outra.  
Patrícia: diz uma coisa diferente.  
Daniela: não te lembras de nada?  
Patrícia: o Leonel? 
Participante 2: eu já disse! 
Patrícia: qual é? 
Participante 2: retrato ilustrado.  
Patrícia: ahh, pois! Acham que aquela obra tem alguma relação com esta? (em comparação com 
outra obra em exposição: Tela Habitada (1976) de Helena Almeida). 
(Várias vozes em simultâneo) Não.  
Patrícia: não?  
Daniela: têm a certeza, vão lá ver.  
Patrícia: vejam bem.  
Cristiana: é a mesma pessoa. 
Patrícia: exatamente. É a mesma pessoa.  
Leonel: é a mesma pessoa, em várias fotografias.  
Patrícia: exatamente, é como esta. Esta também, são várias fotografias.  
Leonel: esta está presa, como se fosse uma grade.  
Patrícia: exatamente.  
Daniela: o que é que tu disseste Vasco? Queres dizer alto? 
Vasco: lugar assombrado. 
Patrícia: se vocês forem a comparar com esta, ela tem também várias fotografias, não é? Não é só 
uma. São todas diferentes e também é ela que aparece: a Helena Almeida. Não é?  
Leonel: há aqui uma em que aparece que está tudo roto, em que não se vê ela, na de baixo, parece 
que ela tem uma coisa ao pescoço, atado à cabeça.  
Patrícia: exato. 
Leonel: e aqui ela está solta, fora da grade.  
Patrícia: exatamente. Muito bem.  
Cristiana: estava na prisão!  
Samuel: em que ano foi feita 
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Patrícia: esta foi feita…eu não tenho aqui o ano…em 1976. No mesmo ano. Exatamente. E isto 
onde ela está presa, sabem o que é que é? É numa tela. Isto onde se fazem as pinturas, ela está 
presa. 
Cristiana: eu tenho cá fora uma. Quando eu estava a fazer a posição do Samuel. E estava a pintar de 
preto, da minha sala. É uma quadra.  
Leonel: esta tela aqui é , parece que tem uma fotografia que foi posta na tela. 
Patrícia: exatamente. Ela está a tentar romper a tela. Vocês vêm, ao principio, a tela ainda não está 
rota, ela começa a tentar entrar, e há medida que vai entrando, vai rompendo. Vai rompendo, com a 
cara,  e com os braços.  
Leonel: Com a cara e com os braços. 
Cristiana: está vestida como se fosse um casamento.   
Margarida: eu posso vos fazer uma pergunta? Eu não sei como é que ela passou para o lado de cá? 
Helena: com a mão. 
Margarida: foi com aquele buraquinho, ela passou, foi? 
Helena: foi. 
Margarida: é porque, reparem bem, ela está de que lado da tela? Está de lá ou de cá? 
Leonel: está de lá. 
Margarida: e em que fotografia é que ela aparece do lado de cá? 
Marisa: nesta aqui.  
Participante 2: na última.  
Margarida: então ela passou para o lado de cá, como ? 
Cristiana: vestida já em casamento.  
Margarida: ahh, vestida em casamento? 
Cristiana: com véu!  
Margarida: mas se ela só rompeu um bocadinho na cara e na mão, como é que ela aparece no lado 
de cá?  
Cristiana: magia!  
Leonel: fez magia.  
Margarida: ok, magia! Foi pura magia. 
Cristiana: é!  
Margarida: pirlimpimpim, aí vou eu!  
Cristiana: é isso mesmo. 
Helena: pirlimpimpim!    
Patrícia: agora, aquilo que eu vos ia pedir, antes de irmos para a oficina, fazer um trabalho, era que 
tirássemos todos uma fotografia, como esta obra aqui da Helena Almeida, que é para depois 
trabalha-mo-la na oficina. Está bem? Cada um, vai tirar uma fotografia  e vai pensar na zona do 
corpo que quer ser fotografado, está bem? 
Daniela: vocês perceberam? agora vão ser fotografados, vão ter que decidir que parte do corpo é 
que querem?    
Patrícia: então vamos para a oficina, e antes de irmos para a oficina, vamos tirar as fotografias.  
Alguém quer-me fazer alguma pergunta sobre a obra, alguma questão? 
Cristiana: eu não estou com autorização para tirar fotografias, percebeste? 
Margarida: não dás autorização? 
Cristiana: não é que a minha mãe… 
Margarida: ahh!  
Daniela: deu, deu, a tua mãe deu-te autorização. Senão, não estavas aqui! Está bem?    
(42 m de gravação) !
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Na oficina do museu: !
Daniela: Vocês lembram-se lá no atelier de um trabalho que fizemos parecido em que vocês 
trabalharam sobre a vossa fotografia? Lembram-se? Não te lembras Laura? Já foi há muitos anos, tu 
ainda não estavas lá Marisa. Mário lembraste? 
Mário: lembro-me.   
Daniela: não sei se ouviu falar uma exposição que esteve na Speakers Corner? 
Patrícia: não. 
Daniela: não, que foi comissariado pelo Nuno Sacramento, aqui há uns tempos, tinha um conjunto 
de fotografias pintadas pela Helena, pelo Mário e por outro cliente nosso que é o Abel. Ainda por 
cima, é muito engraçado, há um trabalho da Helena com uma mancha azul, lindíssima, porque ela 
está de boca aberta, com a mancha azul a sair. Lembraste, Helena? Estou a falar de um trabalho teu. 
Isso eu tenho lá no atelier. Um dia se voltar e, se tiver interesse em ver. Essa peça, portanto, 
também era uma sequência, só que era com três autores. Portanto, era uma coisa, assim grande, com 
grande qualidade.Se calhar aqui não tem interesse nenhum, mas é só por curiosidade.  
Patrícia: Nos vamos escolher as cores, vocês pode escolher. 
Daniela: só uma, ou podem escolher várias cores? 
Patrícia: podem escolher as que quiserem.  
Helena: eu escolho esta.  
Patrícia: podem escolher só uma e, podem partilhar, não é? E depois pomos aqui nos copinhos. 
Helena: eu vou escolher esta pincel.  
Patrícia: portanto, ainda se lembram, esta é a obra que vimos…Não é Laura? 
Leonel: é esta é a obra que vimos!  
Daniela: Se calhar vamos então por um bocadinho de tinta dentro dos copos. Senão depois é uma 
grande confusão.  
Patrícia: esta tinta suja. 
Cristiana: não tenho um avental? 
Daniela: não há aventais, está bem? Tens que ter cuidado. Olha há aqui cor de laranja em 
alternativa, pode ser este. 
Cristiana: se calhar chega.  
Patrícia: que cor queres? 
Joel: quero o verde.  
Patrícia: porquê, há alguma razão especial? É do Sporting? 
Joel: é, porque eu sou do Sporting.   
Patrícia: ahh, está bem. E aqui o laranja? Porque é que escolheste o laranja?  
Cristiana: é do Benfica.  
Patrícia: Helena, porque é que escolheu esta cor? 
Helena: olha, não sei… 
Patrícia: portanto vocês agora, a imagem que fotografámos - a parte do vosso corpo - e a cor que 
vocês escolheram, vocês agora vão trabalhá-la com a mancha de tinta, que foi aquilo que a Helena 
Almeida fez. Vocês ainda se lembram que haviam partes da mancha que a tapavam e outros bocados 
deixavam-na de fora.  
Daniela: vou por aqui para mostrar. Querem ver mais uma vez o trabalho?  
Patrícia: vocês depois vão levar todos isto para casa (apresentação das brochuras de leitura fácil). 
Helena: eu não gosto de levar isto para casa.  
Daniela: não, porquê? Não sabes o que é.  
Patrícia: isto são umas folhinhas que explicam a obra que estiveram a ver.  
Helena: quero, quero!  
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Patrícia: depois no fim, se quiserem ir já dando uma vista de olhos.  
Helena: eu quero levar. 
Daniela: e podes falar à tua mãe sobre a obra. 
Patrícia: exatamente. Depois podem mostrar ao vosso pais, o que tiveram a fazer e, explicar-lhes a 
obra. Agora vamos aguardar um bocadinho (pelas fotografias) e entretanto pensem no que querem 
fazer. Se querem fazer um efeito. Outra coisa que eu me esqueci de vos perguntar, vocês acham que 
esta mancha, que ela fez, depressa ou devagar? 
(Várias vozes em simultâneo): devagar.    
Patrícia: acham que sim, que foi? 
(Várias vozes em simultâneo): sim. 
Patrícia: porquê? é porque são muitas? são muitas manchas? 
Leonel: é uma mancha só, com calma, se calhar devido ao tempo que tinha. Se calhar ela ainda 
tinha muito tempo para fazer o trabalho. 
Patrícia: mas então, porque é que a mancha, se foi feita devagar, porque é que nós temos tantas? 
Cristiana: e repetidas… 
Patrícia: elas não são repetidas, porque há uma pequenina e há uma que fica logo maior. Portanto, 
são muitas feitas de seguida. Acham que foram feitas devagar? Para termos assim tantas… 
Leonel: com um bocado de tinta puxou a tinta toda para fazer as manchas, para fazer mais manchas.  
Patrícia: se vocês repararem aqui, nesta, vocês já viram estas linhas aqui?  
Cristiana: na horizontal? 
Leonel: sim… 
Patrícia: parece que foi feito assim: rápido.  
Leonel: não… 
Patrícia: parece que foi feito assim: devagarinho. O que é que vos parece, foi feito assim (mais 
devagar) ou assim (mais rápido).  
Marisa: é mais rápido.  
Leonel: é mais rápido.  
Patrícia: o que é que acham; foi feito assim mais rápido ou foi feito assim, devagarinho?  
Mário: devagarinho… 
Patrícia: foi Vasco?  Então e estas marcas aqui (recurso ao material didático). 
Helena: olha Patrícia, quando é que vamos ter as fotografias para eu fazer o meu… 
Patrícia: estamos à espera. Vem daqui a 5 minutos.  
Dina: mas agora ouvem a explicação da Patrícia, depois vem de seguida.  
Patrícia: estas marcas aqui, é o quê? Vocês até vêm aqui que a mancha não está direita.  
Marisa: ela não está direita.  
Patrícia: se nós fizéssemos devagarinho, nós íamos medir, íamos tentar fazer um quadradinho, já 
viram que está aqui recortado? 
Samuel: pois está.  
Patrícia: são os restos. Porque ela queria fazer muitas e, então, teve que ser mais rápida.  
Helena: (…) aperfeiçoadas, ou com o rolo. Também dá.  
Patrícia: também dá para fazer com o rolo, mas neste caso nos sabemos que foram pinceladas 
porquê?  
Daniela: é fácil, basta concentrares-te e olhar para aqui. Com que foi feito esta mancha? 
Helena: com o rolo. 
Daniela: ai é com o rolo? 
Marisa: foi com o pincel.  
Leonel: com um pincel.  
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Daniela: deixem a Cristina falar. Aonde é que está o rolo? Vês algum rolo? Vocês têm que se 
concentrar um bocadinho… 
Cristiana: eu estou a dizer, para esticar bem a tinta. 
Daniela: mas olha lá, o que é que ela uso? Estás a ver aqui algum rolo? 
Cristiana: não. 
Daniela: vês o quê? Isto é o quê? O que é que ela tem na mão? 
Cristiana: os dedos. 
Daniela? é os dedos? Não mas ela tem qualquer coisa entre os dedos. Vê lá bem? Isso é o quê? 
Helena: é a mancha. 
Daniela: Vocês têm que se concentrar um bocadinho. Ela está a segurar o quê? Isto é o quê? 
Helena: o pincel.  
Daniela: então isto é o quê? 
Cristiana: os dedos.  
Daniela: Isto são os dedos, mas esta coisa aqui, é o quê? É um… 
Cristiana: pincel… 
Daniela: é um pincel, não é?  
Patrícia: já temos a primeira fotografia! (…) Quem é que é esta primeira? 
(Várias vozes em simultâneo): é a Laura.  
Leonel: é a Laurinha!  
Patrícia: exatamente. Portanto a Laura, qual foi a zona do corpo que ela quis ser fotografada.  
Leonel: o peito. 
Patrícia: exatamente. Portanto nós, não vemos aqui o rosto, como não vemos naquela, é só a parte 
do peito. Pronto, agora a Laura, se quiser ir começando a usar a mancha ou esperar pelos colegas…
É como quiser.  
Helena: mas depois ela não faz a cabeça?  
Patrícia: se ela quiser acrescentar a cabeça. Pode fazer… 
Daniela: tu vês alguma cabeça naquela obra? 
Helena: não, é o que ela quiser.  
Daniela: não há nenhuma regra que diga que tem que aparecer a cabeça, está bem?  
Helena: claro. 
Daniela: pode aparecer o que vocês quiserem.  
Patrícia: vocês gostaram de ir ali ao museu?  
Leonel: eu gostei imenso.  
(…) 
Patrícia: algum de vocês já cá tinha vindo ao museu? 
(Várias vozes em simultâneo): não, é a primeira vez.  
Daniela: por acaso não foi, porque nós já viemos cá a uma visita…  
Patrícia: agora a outra quem é? (outra fotografia)  
(Várias vozes em simultâneo): é a Cristiana.  
Cristiana: eu vou pintar de várias cores.  
Patrícia: como quiser.  
(…) 
Patrícia: então quem é que ainda não tinha vindo cá, ao museu, eram quase todos? 
Leonel: eu.  
Patrícia: e costumam ir a museus? 
(Várias vozes em simultâneo): não.  
Leonel: eu já fui a alguns.  
Marisa: eu fui ao da Paula Rego.  
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Daniela: querem ir aos museus? 
Marisa: eu quero! 
Leonel: eu gostava de ir.  
Patrícia: e com quem é que foi? Com a família? 
Marisa: sim, com a minha família. E mais? 
Helena: já fui com a minha família, já fui com a residência, já fui…sei lá.   
Daniela: também com o atelier, já fostes. a várias visitas. Não te lembras?   
Helena: já. Já fomos aquele museu da música.  
Daniela: no museu da música fizemos um trabalho interessantíssimo no museu da música. Vocês 
desenharam os instrumentos…   
(…) 
Helena: ontem estivemos a fazer umas sugestões para o mês de Julho.  
Daniela: e sabes qual foi a sugestão que eu dei? Em vez de estarmos a fazer atividades lá na 
Cercica, era fazermos umas visitas a museus.  
Helena: uma visita guiada!  
Daniela: guiada ou não, depois logo se vê…mas acham boa ideia? 
(Várias vozes em simultâneo): é boa ideia, é boa ideia!   
Helena: Eu dei uma ideia de fazermos aqueles passeios turísticos em Lisboa.  
Participante 1: Eu dei uma ideia para a Quinta da Regaleira.  
Daniela: gostavas de ir à Quinta da Regaleira?  
Joel: eu já fui. 
Daniela: já fostes lá?  
Leonel: eu, uma das propostas que eu gostava de ir foi à Quinta dos Cedros. 
Daniela: à Quinta dos Cedros. Mas a Quinta da Regaleira, só podem ir colegas que não tenham 
dificuldades de mobilidade, percebes? Tem que se ver bem o grupo. Não dá para irem pessoas em 
cadeira de rodas, nem pessoas que não se equilibram bem. Tem que se ver bem depois.  
Helena: a minha ainda não veio? 
Patrícia: Não. Depois no final, quando cada um já tiver a sua fotografia pintada, cada um vai 
apresentá-la, vai fazer tipo assim, uma apresentação a todos. Porque é que pintou daquela cor, 
daquela maneira. Está bem? Que é para os colegas ficarem a saber o que vai na cabeça de cada um.  
Joel: ohh, Patrícia, eu além de pintura, sabe o que é que eu gosto? Uma das coisas que eu também 
gosto? Gosto de poesia! 
Patrícia: Poesia! Muito bem! Tem uma veia de artista!  
Helena: faz rimas ele!  
Patrícia: ai é?  
Joel: é, é!  
Helena: amanhã tenho o grupo de auto-representação. Vamos visitar a nova sala de informática.  
Joel: é uma sala grande de informática.  
Patrícia: ou Helena e o que é que é esse grupo da auto-representação? 
Helena: debatemos temas… 
Patrícia: eu estou a perguntar porque eu não sei o que é isso?  
Dina: explica à Patrícia o que é a auto-representação.  
Helena: a auto-representação é um grupo de auto-representantes debate temas, fazemos reuniões, 
falamos de vários assuntos… 
Daniela: qual é o objetivos? e o que fazem? Uma coisa que vocês fazem que eu acho muito 
importante… 
Helena: atas. 
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Daniela: atas, vocês fazem atas mas eu estava a lembrar-me, vocês apresentam sugestões à Cercica? 
Com o que vocês querem, não é? 
Helena: é, é.  
Patrícia: apresentam as vossas ideias, é isso? 
Daniela: exatamente. E as opiniões. O Leonel, queres explicar tu, o que é a auto-representação?  
Leonel: a auto-representação é uma reunião que temos que temos uma vez por semana. o objetivo é 
debatermos alguns temas em que tenham a ver connosco e, que nos ajudem na auto-representação. 
Daniela: e o que é a auto-representação? Consegues explicar? 
Leonel: é uma reunião de vários auto-representantes… 
Daniela: e o que é um auto-representante? Consegues explicar ou é difícil?  
Leonel: o auto-representante é um cliente da Cercica que pertence a essas reuniões de auto-
representação. E nessas reuniões debatemos temas, às vezes até escrevemos cartas à direção a pedir 
melhorias na Cercica.  
Patrícia: e são só vocês que vão às reuniões? Ou têm algum monitor? 
Daniela: têm uma terapeuta. Quem é que vai com vocês? 
Leonel: é a (…) e a (…).  
Daniela: são terapeutas ocupacionais, não é? 
Leonel: sim, sim. E às vezes temos convidados.. 
Helena: sim, de dois em dois meses.  
Daniela: eu por acaso gostava de ir a uma reunião de auto-representantes, mas para isso vocês têm 
que autorizar.  
Leonel: está bem!  
Helena: temos que ver com a Ana Piano.  
Daniela: e com o colegas, para verem se autorizam. Eles é que mandam ali. Nós não podemos entrar 
assim, não é.  
Leonel: é.  
Patrícia: quem é esta menina? 
Daniela: ai que sorriso tão bonito! 
Patrícia: é a Marisa, ficou muito bonita. 
Helena: e a minha?  
Patrícia: já vem aí.  
Daniela: temos que ter paciência. Está a demorar um bocadinho mais a imprimir, mas tem que ser 
rápido.  
Patrícia: já viram o Samuel, como é que ele está a fazer a pincelada? Parece que está a fazer a 
pincelada como a Helena Almeida!  
Daniela: cada um faz a pincelados como quer! 
Patrícia: sim, não há aqui nenhuma regra.  
(…) 
Helena: ohh, Patrícia, depois de pintarmos estas fotografias o que é que fazemos? 
Patrícia: depois levam para vocês.  
Daniela: pode ser na próxima sessão, porque eles agora. 
Patrícia: sim, para secarem é melhor e eu também tiro fotografias. Na 5ª feira, depois levam. 
Daniela: sim, é ja nesta 5ª- feira. Já estamos cá outra vez.  
Cristiana: ahh, que bom, é óptimo. Adoro passear, gosto muito de pessoas. 
Helena: estou a adorar a minha vida!  
Daniela: estás a adorar a tua vida? 
Helena: sim… 
Patrícia: ai que bom!  
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Daniela: isso é tão bom, não é Helena! É fabuloso.  
Cristiana: Daniela, eu estou a esticar bem a tinta! 
Daniela: ohh, Cristiana, tu fazes como tu quiseres, certo! Que bom que estás a gostar da tua vida!  
Patricia: porque é que escolheu essa cor?  
Mário: porque é giro.   
Daniela: é engraçado como a moldura acaba por ser ali o mote para depois… Mas não deixa de ser 
interessante porque depois em alguns casos desaparece, não é? Eu estou a achar graça estarem tão 
monocromáticos, mas isso até é interessante, não é? 
Helena: eu tinha que escolher o preto…podia ter escolhido outra cor… 
Patrícia: então mas pode mudar. 
Daniela: podes mudar. Queres mudar? 
Helena: quero, quero. 
Dina: mas porque é que agora queres mudar o preto? 
Helena: porque devia ter escolhido outra cor. 
Dina: escolheste o preto por alguma razão em especial?  
Helena: olha, por alguma coisa foi!  
Dina: mas sabes explicar porquê? 
Helena: é por causa da moldura. 
Dina: pronto, podes trabalhar com essa e, depois, trabalhar com outra cor. Se tinhas essa ideia 
inicial podes mantê-la. Se queres trabalhar a moldura de preto, podes manter a ideia.  
(…) 
Daniela: Marisa posso dar a minha opinião? Posso? Eu acho que tu está a arriscar muito pouco. É 
muito fácil pintares à volta e não teres que mexer na tua cara! Ou na tua roupa. Não há nada que tu 
gostasses… 
Marisa: não, não. Está bom assim!  
Patrícia: ela gostava só de uma moldura!  
Daniela: pensa lá! Olha lá, não há nada que tu pudesses. É que não arriscaste nada de nada.  
Dina: ela quis jogar pelo seguro. 
Daniela: olha para o trabalho da Helena Almeida! Olha bem!  
Marisa: mas ela aqui não está pintada. 
Daniela: não está pintada, mas está uma parte pintada. E não tens nada nada, é só mesmo uma 
moldura à volta! É que não arriscaste nadinha nadinha! Pintaste à volta e já está. Não arriscaste 
nada, nada. 
Marisa: mas eu gosto assim! (risos)  
Daniela: tu és mais criativa do que isso! 
(…) 
Helena: Vocês sabem uma coisa? Agora é que eu apanhei o gosto de estar na Cercica!  
(risos) 
Daniela: agora é que apanhaste o gosto? 
Helena: eu estou a adorar! 
Daniela: porque é que dizes isso? 
Helena: do polo oficinal, de estar com os meus colegas…  
Daniela: o mais importante é que sintas isso. O importante é que te sintas mesmo bem! Não é 
agradares aos outros.  
Helena: eu podia dizer à Dra. (…). 
Daniela: mas o mais importante é que te sintas bem, não é agradares às outras pessoas. Está bem? 
Helena: o que é agradar?  
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Daniela: agradar é… não tens que ser simpática, tens que dizer com honestidade aquilo que sentes, 
percebes?    
Helena: aos anos que eu já estou na Cercica, já devia ter apanhado o gosto.  
Daniela: então, mas já apanhaste ou ainda não apanhaste? 
Helena: já apanhei… 
Daniela: ou depende dos dias? 
Helena: …não sei. Já apanhei, mas quando entrei é que eu devia ter apanhado. 
Daniela: não. Se calhar, não. Foi a adaptação.  
Helena: pois, porque eu agora é que apanhei o gosto. 
Daniela: pois, agora é que te sentes bem. É isso? 
Helena: é.  
(…) 
Patrícia: então agora vamos deixar que todos acabem e depois cada um vai fazer uma apresentação 
pequenina daquilo que fez, está bem? 
Helena: que tipo de apresentação? 
Patrícia: vais dizer o que fizeste, porque é que fizeste, porque escolheste essa cor. Porque pintaste 
essa zona. 
Daniela: não arriscas! 
Helena: o que é arriscar, Daniela? 
Margarida: é não ter medo de fazer uma coisa diferente.  
Daniela: exatamente. Ela está com muito de mexer na cara dela. Olha o que o Leonel fez, já vistes 
Marisa?  
Patrícia: então já temos duas pessoas que terminaram não é?  
(…) 
Daniela: sim, podem limpar a mesa a seguir.  
Leonel: limpa o teu local de trabalho. 
(…) 
Daniela: eles estão habituados a lavar o material deles… 
(…) 
Leonel: isto está bonito! Que bela pintura de arte! (…) Já acabei!  
Patrícia: muito bem! 
Helena: Daniela, afinal, já não mudo de cor. Afinal mantenho.  
Patrícia: estão todos muito bonitos! Parabéns!  
Marisa: vamos levar para casa. 
Patrícia: sim, sim, no final vou dar a todos!  
Marisa: é pena é não terem cá gesso, porque eu adoro pintar gesso!  
Daniela: mas tens gesso em casa? Compras aquelas figuras? 
Marisa: é!  
Daniela: pintas com o quê? 
Marisa: com uma tinta própria para o gesso.  
(…) 
Helena: Patrícia, fiz um magnífico trabalho!  
Patrícia: Sim, senhora!  
Helena: então vamos mostrar aos nossos pais, não é?  
Dina: se tu quiseres.  
Helena: sim, sou capaz de querer.  
(…) 
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Patrícia: então agora que já acabaram quase todos, vamos fazer só aquela apresentação de que eu 
vos falei sobre a vossa obra. Está bem? 
(risos) 
Cristiana: com a ajuda da Patrícia. 
Patrícia: não vocês é que sabem o que é que fizeram. Como eu vos falei ali, no museu, da obra da 
Helena Almeida… (…) vais ser o primeiro, está bem? Ouçam todos o colega, porque ele vai 
apresentar a obra, está bem?  
Patrícia: cada um apresenta o seu trabalho. Agora o Samuel vai dizer porque é que escolheu aquela 
cor. Porque pôs aquela mancha… 
Samuel: a cor eu gosto de azul e estava a fazer como se estivesse a fazer a pintura da Helena 
Almeida… 
Patrícia: (…) é tudo? 
Samuel: é.  
Patrícia: então uma salva de palmas para ele! Agora o Mário… 
Daniela: fala um bocadinho sobre o que é que fizeste…Porque é que escolheste o amarelo? 
Mário: porque é giro!   
Daniela: é. Mais alguma coisa que queiras dizer? 
Mário: não.  
Patrícia: porque é que o Mário fez assim… 
Mário: porque gosto de pintar.  
Patrícia: então uma salva de palmas para o Mário…E de quem é aquela obra? 
Vasco: é minha… 
Patrícia: é a do Vasco. Então o Vasco vai-nos falar um bocadinho… 
Vasco: amarelo… 
Patrícia: o Vasco escolheu o amarelo, sim, e o que é que pintou, na obra? Qua foi a parte da 
fotografia que o Vasco decidiu pintar. Porque fez aquele rectanguliznho? Para fazer o 
enquadramento?  
Daniela: Vasco, fala lá. Tu sabes falar…Foi o quê, a mulher? Que mulher? 
Vasco: a Helena.  
Patrícia: para fazer como o da Helena, é isso? 
Vasco: sim.  
Patrícia: está bem. Então uma salva de palmas! Agora o Joel… 
Daniela: Joel, fala sobre o teu trabalho… 
Joel: o meu trabalho tem a ver com a cor que é da minha esperança eu gostei e adorei a minha 
fotografia… 
Patrícia: muito bem! 
Laura: castanho… 
Daniela: e mais, o que queres dizer sobre o teu trabalho?  
Laura: é bonito. 
Patrícia: é bonito… e porque é que não se vê a sua fotografia? 
Daniela: tapaste tudo? não gostavas da fotografia? Tapaste tudo, não foi, para não se ver? Está bem. 
Leonel: eu por acaso, gostei de ver a pintura da Helena Almeida e fiz um trabalho bem bonito. E 
gostei muito do trabalho que fiz. E estou muito contente com o trabalho que fiz. 
Daniela: olha, e porque é que te tapaste? Por alguma razão? Tapaste algumas partes…Outras à 
mostra…Fizeste uma coisa diferente…dos teus colegas, não foi? 
Leonel: fiz, porque só deixei pintar a camisa, e o pulóver e aquela coisa preta que eu tenho ao 
ombro.  
Daniela: a alça? 
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Leonel: a alça não, a mala. 
Patrícia: e o nome, também não pintou o nome… 
Daniela: e uma coisa muito importante… 
Leonel: mas pintei a moldura… 
Daniela: mas deixaste uma coisa muito importante.. 
Margarida: no corpo não é?  
Daniela: na cara! …os olhos! Não tapaste os olhos!  
Leonel: não. Não.  
Daniela: que é para continuares a ver, é? (risos) 
Leonel: é!  
(…) 
Marisa: para conseguir ver quem via a obra dele.  
Patrícia: uma salva de palmas! 
Helena: eu pintei a moldura, deixei a parte do corpo e pintei à volta de preto também. Não pintei o 
cabelo nem os olhos.  
Daniela: porquê? 
Helena: para ver.  
Daniela: porque o penteado é novo, não é (risos).  
Helena: é.  
Marisa: este é o meu retrato. Pintei de cor de rosa, porque é uma cor que dá muita vida e é muito 
bonita. Gostei muito de pintar.  
Patrícia: e contrasta com o preto e branco, não é?  
Daniela: e mais? 
Marisa: não tenho mais nada a dizer (risos).  
Patrícia: e agora a última… 
Daniela: alguém sabe de quem é este trabalho?  
Leonel: da Cristiana… 
Cristiana: …está pintado de cor-de-laranja. A cor de laranja é muito bonita e dá esperança.  
Daniela: também dá esperança? porque é que dá esperança o laranja?  
Cristiana: porque laranja é vida.  
Daniela: então tens a vida toda em cima de ti (risos). Porque é que pintaste tudo?  
Cristiana: porque gosto de pintar tudo!  
Patrícia: mas ainda dá para ver. Se olharmos bem, ao fundo, dá para ver a fotografia da Cristiana, 
não é? 
Joel: dá para ver a luz, o reflexo.  
Daniela: a Laura fez o mesmo mas é diferente, não é? É engraçado.  
Patrícia: o da Laura está mais carregado.  
Cristiana: o meu não… 
Dina: a ideia da Cristiana é sempre esticar a tinta.  
Samuel: o da Cristiana ainda se vê o rosto… 
(…)  
Patrícia: Agora vou vos dar estas folhinhas, para levarem…Ainda se lembram do que falam? 
Leonel: da Helena Almeida. 
Patrícia: exatamente. Aqui dentro dá-vos a história da pintura que estivemos a ver para depois 
verem em casa e se quiserem explicar ao vossos pais. Para levarem isto como recordação, para não 
se esquecerem está bem. 
(Várias vozes em simultâneo): sim, sim. 
Daniela: e podemos falar disto no atelier. Se quiserem!  
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Cristiana: boa ideia, muito bem dito!   
Helena: sim, hoje à tarde, Daniela!  !
Visita 8 de Março !
Na exposição do museu:  !
Patrícia: (…) isoladas, sentirem-se sozinhas, e acabam por não saírem das suas casa e de não terem 
as mesmas oportunidades que as outras pessoas têm. Acabam por não irem aos museus, não sair de 
casa, porque não tem acesso aos espaços que normalmente as pessoas têm. E vocês também me 
falaram dos grupos dos auto-representates. Não foi Leonel?  
Leonel: sim, foi.  
Patrícia: E aquilo que o percebi dos auto-representantes é que vocês fazem parte de um grupo e 
nesse grupo vocês discutem determinados temas e dão a vossa opinião, expressam o vosso 
pensamento.  
Helena: posso falar? de dois em dois meses temos convidados, temos reuniões conjuntas, etc. e 
depois, programamos saídas… 
Patrícia: e então aquilo que vos peço hoje, e por isso é que aqui estamos hoje e peço-vos a vossa 
colaboração, é que nós fizéssemos um vídeo onde vocês , tal como vocês fazem na auto-
representação, em que vocês expressam as vossas opiniões… 
Helena: um vídeo, como? 
Patrícia: eu tenho aqui uma câmara, a ideia é vocês explicarem a essa pessoas que estão isoladas, 
que não saiam das suas casas o que é um museu, para se sentirem motivadas, a ir ao museu e 
também é um maneira de darem a vossa opinião, como fazem na auto-representação. Está bem? 
Daniela: quanto auto-representantes é que estão aqui? Quem é que está no grupo da auto-
representação. 
Leonel: eu e a Helena. 
Daniela: são só dois?  
Leonel: sim.  
Daniela: mas independentemente dos que estão no grupo da auto-representação todos têm opiniões, 
não é? Portanto a ideia é que todos vocês possam dar opinião, perceberam? 
(Várias vozes em simultâneo): sim, sim. 
Patrícia: que é para vocês, ensinarem e darem uma ideia daquilo que é um museu às outras pessoas 
que não sabem o que é um museu. Porque há pessoas que não têm a oportunidade que vocês estão a 
ter agora de vir ao museu. Porque estão isoladas. E os próprios museus, não estão abertos a acolher 
essas pessoas, não fazem atividades, e é para dar um exemplo de como seria bom as pessoas irem ao 
museu. Está bem? Então, antes de começarmos a ver esta obra, que vocês já sabem que é esta, eu 
queria que vocês me dissesse o que é para si um museu. Não precisam de dizer muita coisa, é só 
expressar, a vossa opinião. Já sabem que aqui não há respostas nem certas nem erradas.  
Marisa: já pensaram em por aquelas coisas ali, que estão ao pé dos quadros em braille? (as tabelas) 
Patrícia: pois, essa é uma ideia dos museus inclusivos. Que é para as pessoas que não vêem, que são 
cegas, conseguirem ler, através do braille, Vocês sabem o que é o braille? 
Cristiana: é um picotado. 
Patrícia: sim, é um picotado muito pequenino.  
Daniela: só uma pergunta interessante, mas eles podem ler mas não podem ver a obra.  
Marisa: podem sentir. Eles têm mais sensibilidade.  
Daniela: mas por exemplo, os cegos aqui podiam tocar nas obras? Nestas obras?  
Marisa: se houvesse em braille, podiam.  
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Daniela: mas isso é na legenda. Mas na obra não.  
Patrícia: na obra, o que se costuma fazer é fazer uma cópia em que eles podem tocar. Porque nestas 
não. Vocês lembram-se que eu vos disse que nestas não se podia tocar. Nestas não se pode tocar. Às 
vezes o que se faz é uma cópia, uma imitação. E depois, eles tocam nessa cópia. Ou então, apodem 
também ter um monitor que lhes explique e lhes descreva o que está na obra. Está bem? Então, que 
é que quer ser o primeiro ator? É o participante 2. Muito bem! 
Helena: Patrícia, porque é que chamas essa câmara…essa câmara de filmar? 
Patrícia: como? 
Helena: porque chamas essa câmara de filmar?   
Patrícia: porque ela faz um vídeo, um filma. É como se vê na televisão. E depois nós vamos fazer 
uma espécie de filmezinho e depois eu vou-vos mostrar lá na Cercica. Combinado? 
(Várias vozes em simultâneo): sim. 
Daniela: não tens muitos filmes das tuas férias? 
Helena: Sim… 
Daniela: também é assim.  
Helena: eu gostava de ter assim um vídeo. Quem me dera!  
Daniela: um vídeo de quê? Não, não, podes dizer! Um vídeo de quê?  
Helena: (…) da apresentação, para fazermos… 
Daniela: ai é? mas podes fazer essa sugestão nas reuniões, das apresentações. Fazerem um vídeo.  
Dina: já têm sido apresentados alguns vídeos lá na Cercica… 
Patrícia: então vamos começar! 
Leonel: Sim! Um museu, um museu… 
Patrícia: se se quiser levantar participante 2. Pode-se levantar que fica melhor!  
Leonel: o museu é onde se vê, é onde se pode ver quadros de … 
(interrupção) 
Patrícia: o que é um museu? 
Leonel: um museu, é onde se pode encontra algumas pinturas de alguns pintores e eu acho que é 
só… 
Daniela: ohh, Leonel, depois se te lembrares de alguma coisa podes acrescentar, está bem? 
Leonel: está bem!  
Patrícia: quem quer ser a seguir? 
Helena: eu! 
Patrícia: pode-se levantar. 
Helena: nós debatemos temas, vários vezes, depois fazemos planos de atividades.  
Patrícia: Obrigada.  
Daniela: mas não respondeste o que é para ti um museu. 
Helena: ahh, um museu para mim é bem.  
Dina: se calhar é melhor assim, nós fazemos-te sinal para começares a responder. Se calhar é 
melhor assim. Nós fazemos-te um sinal e começas a responder à pergunta que a Patrícia fez: o que é 
para ti um museu? 
Helena: está bem!  
Dina: está bem. Levanta-te lá. Vamos fazer as coisas por partes. 
Daniela: mas pensa lá bem… 
Dina: pensa o que é um museu e o que é que existe num museu, e o que é que tu gostavas. Três 
coisas: o que é um museu, o que é que há num museu, e o que é que tu gostavas que houvesse no 
museu. Uma coisa de cada vez, eu sei que és capaz, não tenho dúvida nenhuma! Quando agente te 
disser começas por, “o que é um museu”. Está bem. Agente não te faz pergunta nenhuma, depois tu 
vais desenrolando, ok? Então vá.  
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Helena: um museu é para mim interessante. um museu tem várias coisas várias fotografias e eu 
gostava que tivesse mais fotografias, mais figuras, mais imagens, etc. etc.   
Patrícia: ok. Agora a Marisa. Para a Marisa, vou fazer uma outra pergunta: “o que é para si um 
mude inclusivo, está bem?  
(risos) 
Marisa: um museu inclusivo é para as pessoas terem mais acesso para serem mais fácil as pessoas 
verem as coisas com mais possibilidades e acessibilidade. 
Patrícia: obrigada. Mas agora, se quiser dizer o que é um museu. 
Marisa: um museu tem muitas fotografias, tem muitas imagens, tem muitas…ai, bloqueei (risos) 
Patrícia: não faz mal, não se sintam pressionados, digam o que vocês quiserem… 
Daniela: e se se lembrarem de alguma coisa mais… 
Samuel: um museu é um…tem quadros de artistas plásticos de obra de arte…tem fotografias 
também… 
Patrícia: obrigada. O Joel.   
Joel: para mim…gosto dos desenhos, gosto das fotografias em quadro de vários artistas e para mim 
um museu é com vários artistas profissionais e é só isso. 
Patrícia: obrigada. 
Dina: Mário, o que é um museu? 
(interrupção) 
Mário: gosto da arte, gosto da exposição de pinturas, é muito giro. 
Patrícia: obrigada, Mário! 
Daniela: boa!  
Cristiana: estou muito cansada, Daniela. Hoje não!  
Daniela: mas tu está a participar no projeto, vá lá…faz lá um esforço. Ainda por cima eu sei que tu 
falas tanto. 
Samuel: posso ir eu? o museu tem quadros, artistas plásticos e fotografias e é só. 
Patrícia: agora outra vez o Joel… 
Joel:Joel?  
Patrícia: o Joel!  
Joel: para mim gosto dos museus, é uma obra de arte com vários artistas, tem imagens de quadros, 
são bons profissionais, bons trabalhadores e é só isso. 
Patrícia: obrigada.      
Samuel: o museu parece a minha escola…estudam. É só. 
Daniela: disseste o museu parece a minha escola? 
Samuel: sim.  
Patrícia: a Laura, o que é para si um museu? 
Laura: o museu é bonita.  
Patrícia: porquê? 
Laura: é bonita. 
Patrícia: gosta de vir ao museu? Obrigada. 
Patrícia: agora outra vez o Leonel… 
Cristiana: o museu é muito bom… 
Dina: espera. quando agente fizer o sinal, começas a falar.  
Cristiana: o museu é bonito. Tem cultura bonita. Interessante. Para mim é o mais bonito de todos. O 
museu tem umas esculturas giras e geniais. Tem umas rosas para ver e para pintar. (…) Muito 
obrigada.  
Patrícia: obrigada, Cristiana. Agora o Leonel. 
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Leonel: o museu é onde se pode ver quadros de pintores, quadros de artistas e pinturas de vários 
pintores e de esculturas. 
Patrícia: obrigada, Leoenl. Sabe-me dizer o que é uma museu inclusivo? Quer dizer para a câmara?  
Leonel: o que é um museu quê? 
Patrícia: inclusivo…Ainda se recorda? 
Leonel: não, não sei… 
Daniela: olha, mas queres falar, de por exemplo, do que é que achas, se os museus são acessíveis às 
pessoas com deficiência? Queres falar sobre isso? 
Leonel: eu acho que os museu também podem ser acessíveis às pessoas com deficiência. Para toda a 
gente! O museu é um sitio onde toda a gente possa vir. Onde quem quiser pode ir!  
Daniela: posso te fazer uma pergunta? 
Leonel: diga! 
Daniela: e tu sentes que os museu estão preparados para receber as pessoas com deficiência? ou 
achas que quando vais aos museus, que estão preparados para receber as pessoas com deficiência? 
O que é que achas sobre isso… 
Leonel: eu acho que sim! eu acho que sim! Porque há museus que têm coisas para aquelas pessoas 
que andam de cadeiras de rodas, os museus têm alguma coisa para que elas estejam também! Para 
não, ficarem de parte.  
Daniela: e achas que é só para as pessoas que têm assim dificuldade em movimentar-se ou para 
outros tipos de deficiência?  
Leonel: todo o tipo de deficiência. Por exemplo, aqueles que andam de cadeira de rodas, não 
conseguem descer as escadas, o museu deve ter assim umas coisas próprias para isso, para eles se 
movimentarem. Enquanto para os outros, e os que andam à vontade descem pelas escadas.  
Patrícia: obrigada, Leonel. Agora a Marisa!  
(risos) 
Patrícia: pode-se levantar. Eu vou-lhe perguntar outra vez o que é um museu inclusivo. Daniela: ela 
já teve mais tempo para pensar. Vai dar uma resposta, não é Marisa? 
Marisa: um museu inclusivo é para as pessoas terem mais acessibilidade, para as pessoas terem 
mais possibilidade de poderem ver. tem as esculturas, é muito bonito. Tem arte plástica…tem 
muitas pinturas, muitos desenhos, para ser mais fácil, para toda a gente ver. 
Patrícia: e porque é que a Marisa gosta de ir ao museu?  
Marisa: porque tem muita arte. E tem esculturas diferentes. Está sempre a mudar a toda a hora. É 
diferente. É muito bonito.  
Daniela: Marisa, ia-te perguntar se tu achas, se os museus têm visitas que tem informação assim 
simples que ajude as pessoas com deficiência a perceber.     
Marisa: é muito atual, é muito atual. Mas precisa de mais, para eles terem mais acesso, tem que ter 
mais, tem que ter o braille e essas coisas assim, para eles terem mais possibilidade de perceberem e 
entenderem.  
Patrícia: obrigada.  
Daniela: e falta a Helena responder outra vez…está bem? 
Patrícia: não ficou gravado o som… 
Helena: mas eu não respondi mal? 
Patrícia: não, mas é para responder outra vez igual.  
o museu, tem mais giro, tem coisas sobre os artistas, tem imagens, assim como agente viu na terça-
feira, fizemos um desenho sobre a Helena Almeida. Para mim é interessante, é importante, a cultura, 
a escultura…deixa cá pensar…a cabeça é para pensar! Tem… 
Patrícia: o que é que a Helena gosta mais de fazer no museu, quando vem cá? É falarmos das obras, 
é na oficina? 
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Helena: vamos falar das obras…das obras primas, qual é obra que hoje vamos ver Patrícia?  
Patrícia: é esta… 
Participante 4: e depois, Patrícia?  
Patrícia: depois vamos para a oficina. 
(…)  
Daniela: a tua resposta foi agora muito melhor do que a anterior. Não fiques a pensar na resposta. eu 
acho que a auto-representação é um trabalho muito importante, e a Patrícia está a fazer um trabalho 
sobre isso.  
Patrícia: agora vamos falar esta obra! Então a Marisa - que eu sei que já andou a espreitar nesta obra 
- o que é que me sabe dizer sobre ela? Sabem quem é a autora? 
Marisa: é a Helena…ai meu deus!  
Patrícia: não interessa, se não souberem. Eu só gostava que me dissessem o que sabem sobre esta 
obra. Não sabem nada? 
Joel: parece um espelho. 
Patrícia: parece um espelho é isso?  
Helena: parece um espelho.  
Marisa: não tem vida. 
Patrícia: “não tem vida”. Portanto já temos aqui duas indicações: parece um espelho, ela não parece 
uma pintura, pois não?  
(várias vozes em simultâneo): não. 
Patrícia: nem parece um desenho. 
Samuel: não.  
Patrícia: “parece um reflexo”. Isto são umas placas, uma espécie de uma placas que ela usou…ela 
usou outra técnica diferente dos artistas que normalmente usam a tela e fazem uma pintura ou fazem 
um desenho ou até mesmo a fotografia…ela usou estas placas que têm um nome muito esquisito 
chamam-se plexigles… 
Helena: plexigles… 
Patrícia: é, é muito esquisito o nome. e ela fez assim a obra, decidiu, em vez de fazer uma pintura, 
fez com as placas…agora a Marisa disse uma outra coisa, que ela não tem vida. Porque é que vocês 
acham que ela não tem vida? 
Leonel: não têm o quê? 
Patrícia: que a obra não tem vida? A Marisa disse que ela não tinha vida, e eu agora pergunto-vos o 
porquê? 
Leonel: vê-se a pessoa só que não se vê a cara e os olhos, nem a boca nem o nariz.  
Patrícia: exatamente. Portanto, vê-se que está ali um vulto de uma pessoa mas não tem a boca, os 
olhos e o nariz.  
Helena: Patrícia, o que é um vulto? 
Patrícia: um volto é esta parte assim da pessoa, é o contorno, é o contorno da pessoa…E o que é que 
acham que é este vulto. Porque é que não tem o nariz a boca e os olhos? Quando é que nós vemos o 
nosso vulto, sem a boca, sem os olhos? 
Helena: porque está de costas… 
Patrícia: “porque está de costas”, pode ser…quando estamos de costas vemos o nosso vulto e não 
vemos os nossos olhos. 
Marisa: quando estamos a andar… 
Patrícia: “quando estamos a andar” 
Marisa: quando estamos a andar está uma sombra atrás de nós.  
Patrícia: exatamente. 
Marisa: mas não vemos o que é que está a fazer… 
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Patrícia: não vemos os olhos, não vemos… 
Marisa: vemos o reflexo.  
Patrícia: e esta obra é isso mesmo. É uma sombra.  
Cristiana: uma sombra… 
Patrícia: é uma sombra de uma… 
Marisa: é uma Helena qualquer coisa… 
Patrícia: não, não….a Helena foi na 3ª feira.  
Cristiana: já passou!  
Leonel: eu não sei quem é.  
Samuel: é uma pessoa que está fotografada. 
Patrícia: mas aqui, é um homem ou uma mulher? 
Leonel: é uma mulher.  
Patrícia: acham que é uma mulher? 
Leonel: eu acho que é uma mulher.  
Samuel: é uma mulher.  
Patrícia: e é a sombra de uma mulher… e qual é a posição, vou pedir aqui à Helena, para vir fazer a 
posição da senhora. Qual é a posição que acha que ela tem. A sombra. Em que posição é que está a 
sombra. Se quiserem ajudar a Helena. Alguém que ajudar a Helena?  
Marisa: eu acho que ela está assim…está de costas, estás assim… 
Patrícia: está de costas…assim… 
Helena: sim, sim… 
Leonel: eu acho… 
Patrícia: como é que o Participante 2 acha que está? 
Leonel: está de costas mas está assim…parece segurar assim o braço, assim… 
Patrícia: com as pernas dobradas, de pernas cruzadas? 
Leonel: sim, sim…assim, dobradas, como se fosse à chinês. 
Patrícia: exato. E a Laura, como é que acha que ela está?  
Laura: ela está assim… 
Patrícia: está de costas? E aqui esta bracinho aqui? 
Samuel: está de costas… 
Dina: e as mãos? 
Patrícia: e as mãos? 
(várias vozes em simultâneo) 
Leonel: está na cintura… 
Patrícia: na cintura…porque vocês vêm aqui este pormenor, não é? 
Helena: é, é.  
Patrícia: o Leonel diz que é os pés e vocês dizem que é as mãos, é isso?  
(várias vozes em simultâneo): é, isso.  
(…) 
Patrícia: então e o que é que acham que é isto aqui?  
Leonel: os dedos. 
(várias vozes em simultâneo): os dedos! 
Patrícia: mas aqui não se vê….só se vê um… 
Leonel: está escondido… 
Patrícia: está escondido, é?  
Marisa: ali é o formato do corpo.  
Patrícia: portanto, aqui é o quê? 
Leonel: é o braço e o ombro… 
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Marisa: …e ali é já os dedos… 
Patrícia: e acham que os dedos estão a agarra o braço?  
Cristiana: está, está… 
Marisa: está a agarrar o braço. Está assim, mas está a agarrar o braço. Ali já se vê o reflexo.  
Patrícia: o que é que o Participante 8 acha? 
Mário: é os dedos.  
Patrícia: é os dedos, exatamente. E ela está, vocês acham que ela está como o Leonel disse: está 
com as pernas cruzadas ou foi só projetada da cintura para cima? 
Marisa: foi só projetada da cintura para cima.  
Patrícia: da cintura para cima…Mas provavelmente está encostada a qualquer coisa… 
Marisa: deve estar encostada a alguma mesa… 
Patrícia: ela tem ali um encosto, qualquer coisa ali… 
Cristiana: não, não é um sofá.  
Patrícia: pode ser, nós não sabemos porque não há aqui nenhum pormenor. E mais.  
Cristiana: e essa mancha aí, que nós vemos… 
Patrícia: esta mancha aqui, é um bocadinho de tinta, que a artista pintou. E ao mesmo tempo parece 
aqui a separação entre o braço e o ombro.  
Cristiana: não, não, entre o braço e o antebraço. O braço está aqui e é a continuação das mãos.  
Patrícia: exatamente. E vocês conseguem perceber aonde é que foi feita esta sombra.  
(várias vozes em simultâneo): não. 
Patrícia: não, porque é que não sabem? 
Marisa: se calhar ela preferia que não se soubesse aonde foi feito.  
Patrícia: mas porque é que vocês não me sabem dizer aonde é que ela foi feita. 
Cristiana: não sei.  
Patrícia: porque nós não temos aqui nada, não é? 
(várias vozes em simultâneo): sim, nada.  
Patrícia: o fundo está tapado, está tapado, e nós vemos aqui dois planos: esta figura tem dois planos. 
Tem um primeiro plano e um segundo plano. Vocês sabem qual é o primeiro plano? 
Marisa: é o reflexo e a sombra. 
Patrícia: “o reflexo e a sombra”?  
Marisa: é a parte da frente e a sombra é a parte detrás.  
Patrícia: pronto. A Marisa disse-nos aqui uma coisa muito bem é parte da frente. O primeiro plano é 
aquilo que está à frente… 
Helena: pois, pois… 
Patrícia: nós por exemplo, quando tiramos uma fotografia, numa paisagem e nós queremos aparecer 
na fotografia aquilo que fica em primeiro plano é a nossa imagem e ao fundo é a paisagem, não é? 
Samuel: é a paisagem, pois é.  
Patrícia: e neste caso, o segundo plano  - é esta parte aqui - não tem nada. Portanto nós não sabemos 
onde é que foi tirada. Quem é que acham que era esta senhora, que está aqui? Acham que é ela, a 
artista ou é outra pessoa?  
Marisa: eu acho que é a artista.  
(várias vozes em simultâneo): é a artista 
Patrícia: quem é que acha que é a artista? 
Leonel: eu acho que é a artista. 
Patrícia: e o Mário, acha quem é? 
Mário: é a artista.  
Patrícia: o Vasco também?  
Vasco: também. 
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Patrícia: ninguém acha que é outra pessoa? O que é que a Laura acha? 
Laura: é a artista.  
Patrícia: “é a artista”. E o participante Joel? 
Joel: também. 
Patricia: e o Joel? Também! Isso foi o que aconteceu ali com a Helena Almeida, lembram-se? Ela 
era a artista e ela própria aparecia na fotografia. Mas neste caso não é a mesma. é outra pessoa. 
Portanto, temos a artista e a pessoa que está aqui é outra pessoa. Quem é que me sabe dizer que era 
essa pessoa? Acham que ela a conhecia ou não a conhecia? A pessoa? 
Marisa: eu acho que não a conhecia.  
Patrícia: a Marisa acha que não a conhecia 
Leonel: eu acho que talvez, se calhar a conhecesse.  
Patrícia: talvez a conhecesse. E o Vasco também? 
Vasco: também. 
Patrícia: e a Laura? 
Laura: também. 
Patrícia: também conhecia. E aqui estes senhores aqui deste lado… 
(várias vozes em simultâneo): também. 
Patrícia: também conhecia. O Mário, também acha que conhecia?  
Mário: não conhecia. 
Patrícia: não conhecia. E a Cristiana? 
Cristiana: também não.  
Patrícia: também não conhecia. Pronto, ela conhecia-a. (risos) Ela conhecia-a. Essa senhora 
chamava-se Christa Maar. Christa Maar, é um nome esquisito não é?  
Leonel: Christa Maar? 
Patrícia: Sim, esta senhora que estava aqui chamava-se Christa Maar, e portanto o nome da obra 
chama-se Sombra Projectada de Christa Maar, que é o nome da senhora. Sabem porque é que ela 
tem este nome assim esquisito? 
(várias vozes em simultâneo): não, porquê? 
Patrícia: não? 
Leonel: porque é que ela tinha este nome assim? 
Patrícia: ela não era portuguesa. Esta senhora não era portuguesa. Porque a autora desta obra, que é 
a Lourdes Castro. Portanto esta senhora aqui é a Christa Maar, mas quem a fez é a Lourdes Castro.   
Leonel: a “Lourdes Castro”.  
Patrícia: a Lourdes Castro foi-se embora de Portugal, na altura em que fazia…há uns 40 / 50 anos 
atrás, foi-se embora para França, com um grupo também de artistas, reuniu-se e, tal como vocês 
fazem no vosso grupo da auto-representação ela em França reunia-se com um outro grupo de  
também de artistas para discutirem assuntos relacionados com a arte. Portanto, o objetivo desse 
grupo era expressar a sua opinião, tal como vocês fazem na auto-representação, mas acerca das 
obras de arte. Porque em Portugal, na altura não se podia falar. Vocês também vos acontece isso, no 
vosso dia-a-dia? Vocês sentem que às vezes querem dar a vossa opinião e a vossa opinião não é tida 
em conta? Sentem, isso? 
Marisa: normalmente falamos por gestos, porque ao falarmos por gestos estamos a expressar o que 
sentimos. Então é muito mais fácil, às vezes, nós vermos o que é que eles estão a expressar e nós 
damos a nossa opinião, servirmos o que é que a outra pessoa está a dizer.  
Patrícia: é mais fácil expressarmo-nos por gestos do que por palavras, é isso? 
Marisa: sim. 
Leonel: é isso mesmo.  
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Daniela: mas a Patrícia estava a perguntar uma coisa que eu acho que é muito importante que é: 
vocês sentem que as vossas opiniões não são ouvidas. Vocês querem dar a vossa opinião e não 
ligam à vossa opinião. Ou não vos deixam dar a vossa opinião? Sentem isso?  
Leonel: às vezes quero dar a minha opinião, mas às vezes não deixam.  
Patrícia: às vezes não deixam?   
Leonel: sim, há uma opinião que eu quero, que eu gosto mas não a deixam eu fazer. Por exemplo, 
há uma atividade lá na Cercica que se chama “correção postural” que eu faço às 4ª-feiras, e quando 
chego à Cercica, ao centro, longo uma das coisas de quando chego lá, é logo, o meu monitor, ou a 
minha professora diária é logo: “depressa que tens esta atividade” e eu, desculpem mas primeiro 
tem que ligar para cá para saberem se eu estou ou não. É assim, mas eles não querem que, as 
fisioterapeutas se calhar não ligam, liguem para saber se eu estou., porque elas, preferem que eu vá 
à actividade mesmo tendo um problema que eu tenha, mas que vá à atividade… 
Patrícia: pois, e isso aconteceu com alguns artistas na altura, há alguns anos atrás, que sentiam que 
não se podiam expressar e, então foram se embora. Vocês, porque é que acham que a Lourdes fez a 
sombra da sua amiga? Não sabem? Ela queria registar o encontro que teve com a sua amiga. O que 
é que nós fazemos, normalmente, quando nos encontramos com os nosso amigos, e queremos que 
esse encontro fique memorizado para sempre? O que é que costumamos fazer? Joel? 
Joel: temos que convidar. 
Patrícia: convidar e depois? Como é que fazemos para que esse momento, fique para sempre 
registado, sem ser na nossa cabeça. 
Cristiana: os telefonemas? 
Joel: fixamos… 
Patrícia: “fixamos”, como?  
Joel: … olhar… 
Patrícia: nós normalmente tiramos as fotografias.  
Joel: …tiramos as fotografias. 
Patrícia: sim, tiramos as fotografias que depois nos servem de memórias… 
Joel: é.  
Patrícia: e ela aqui neste caso, ela encontrou-se com a amiga e quis que esse encontro ficasse 
registado para sempre e então ela fez a sua sombra. 
Cristiana: a sombra. Assombrada… 
Patrícia: fez um sombra, do vulto da amiga. Vocês sabem quem é que foi a primeira pessoa a fazer 
este tipo de trabalho? Foi há muitos, muitos anos atrás… 
Mário: há muitos anos… 
Patrícia: há muitos anos, quando ainda não haviam máquinas… 
Mário: …não haviam máquinas… 
Patrícia: ainda não haviam máquinas, houve uma senhora que tinha um namorado, e o namorado ia-
se embora, e ela como queria ficar com a recordação do seu namorado ela fixou, desenhou, a 
sombra do namorado na parede. E, ela cada vez que olhava para a parede, ela via a sombra do 
namorado… (…) Perceberam esta história que eu vos contei? Era uma menina, que o seu namorado 
ia partir, e ela queria ficar com o registo dele, ela desenhou a sua sombra numa parede. Portanto, foi 
o que a Lourdes Castro fez também aqui, ela registou o encontro. (…) Portanto, recordando, ainda 
se lembram o que é que está aqui representado: o nome da senhora? 
(várias vozes em simultâneo): …Christa… 
Patrícia: …Maar… 
Leonel: Christa Maar… 
Patrícia: que era uma amiga da? 
Helena: Luisa Castro… 
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Leonel: Lourdes Castro… 
Patrícia: Lourdes…é Lourdes Castro. Exatamente, e isto é uma sombra, não é? 
Leonel: é sombra.   
Patrícia: é o reflexo, é a sombra… E aquela obra que temos ali (a Sombra de Dália (1970), vocês 
acham que é da mesma autora?  
(várias vozes em simultâneo): não. 
Patrícia: não? 
Leonel: eu acho que sim… 
Patrícia: porque é que o Leonel acha que é? e o Vasco acha que não é? 
Leonel: porque têm ali a indicação da autora.  
Patrícia: esta tem…e aquela tem ali… Acham que esta é da mesma autora ou é de outra autora 
diferente?  
Marisa: eu acho que é da mesma autora.  
Leonel: é da mesma autora. Porque é que acham que é da mesma autora? 
Marisa: eu acho que é da mesma autora, porque parece… 
Patrícia: parece que é com um vidro, é ? 
Marisa: é. E ali já tem vida. E aquela não tem… 
Leonel: aquela já não tem vida… 
Patrícia: o amarelo tem mais vida. Esta aqui, pela pose da senhora parece que está triste? 
Helena: está.  
Cristiana: esta é uma coisa morta… 
Patrícia: não tem expressão?  
Cristiana: parece uma pessoa morta. Uma pessoa que está morta e que morreu… 
Patrícia: e esta aqui, o que é que temos aqui representado? 
Helena: uma flor. 
Leonel: é uma flor. 
Patrícia: é uma flor! Esta é da mesma autora, é da mesma autora, só que em vez de ser uma sombra 
de de uma figura feminina… 
Helena: é da mesma autora, que é a Lourdes Castro… 
Patrícia: é a Lourdes Castro! É uma flor… 
Leonel: e está dentro do vaso. 
Patrícia: e está dentro do vaso. Vamos então, para a oficina? 
Helena: olha, adorei esta manhã… 
Daniela: ainda não acabou… 
Patrícia: ainda não acabou! Gostaram mais desta obra ou da da Helena Almeida? 
(várias vozes em simultâneo): é diferente. 
Patrícia: é diferente. E o Leonel, gostou mais desta ou da Helena Almeida. 
Leonel: eu gostei tanto de uma como da outra. Patrícia! aquilo que eu estive a ver, e que já é um 
bocado tarde é o livro. 
Patrícia: é o Livro? Então mas depois pode vir cá comprar. Ela ainda tem aqui muitos… 
Leonel: Ainda tem muitos, da mesma escritora? 
Patrícia: aquele livro que ela mostrou, tem. 
Leonel: daquela escritora mesmo? Da Maria Gabriela?  
(gravação de 55m) !
Na oficina do museu:  !
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Patrícia: lembram-se dos trabalhos que fizeram? (…) O exercício que nós vamos fazer a seguir, é a 
projeção da nossa sombra, como a Lourdes Castro fez, e aquilo que eu vos ia pedir, é para vocês 
escolherem a cor da sombra que vocês querem projetar. Têm aqui estas cartolinas e podem já 
escolher uma cor. 
Dina: escolhe uma cor 
Samuel: a verde… 
Dina: qual é a cor em que queres fazer a sombra? 
Joel: a vermelha.  
Patrícia: e a Participante 6? 
Cristiana: o laranja. 
Patrícia: então cada um segura na sua. Estão a ver os vossos trabalhos ali expostos.  
Helena: estamos, estamos. 
Patrícia: hoje vão levar, para casa.  
Helena: Patrícia, o que é que vamos fazer com as cartolinas? 
Patrícia: então aquilo que nós vamos fazer hoje é a projeção da vossa sombra, como nós vimos ali 
na exposição da sombra. Qual é que era a cor da sombra que nós vimos? 
(várias vozes em simultâneo): cor-de-rosa.  
Patrícia: e agora aqui, vocês vão escolher a cor que vocês quiserem… 
Helena: eu escolho o cor-de-laranja.  
Leonel: eu fico com o vermelho. 
Patrícia: com o vermelho. E mais? A Laura quer o cor-de-rosa. 
Dina: o Mário, qual é a cor das que estão aqui? 
Mário: azul. 
(…) 
Patrícia: então, o que eu propunha, é que trabalhássemos em equipa. Vocês sabem o que é uma 
equipa? 
(várias vozes em simultâneo): sim. 
Helena: é um grupo. 
Patrícia: sim, vamos fazer equipas de dois, está bem. Sobra um, que eu posso ajudar. Podem 
escolher com que é que querem ficar.  
Vasco: com a Marisa. 
Dina: a Participante 3 quer ficar a trabalhar com quem? 
Laura: com a Cristiana.  
Helena: eu quero ficar com o Mário.  
Leonel: eu quero ficar com o Joel 
Patrícia: então eu fico com o Samuel, está bem? Quem é que quer ser as duas primeiras equipas a 
fazer a sombra? Podem ser já estes dois grupos.  
Marisa:  Joel, vamos já nós? 
Helena: Patrícia, depois no fim, o que é que fazemos a estes trabalhos?  
Dina: já vês Helena. Deixa agora ver.  
Helena: está bem. 
Dina: uma coisa de cada vez. 
Patrícia: aquela é da Marisa, não é? Pode ir para ali, a Marisa. E aquela é do Joel? 
Leonel: sim é do Joel. 
Patrícia: então o Joel, vá para ali, para ao pé da cartolina. Vocês agora, o que eu vos vou pedir…
virem-se ao contrário. Vocês não estão a ver a cartolina, estão a ver a vossa sombra, não estão? 
(várias vozes em simultâneo): sim, sim. 
Patrícia: eu quero que vocês registem a vossa sombra para sempre. 

!257



Marisa: ok.  
Patrícia: portanto, esta sombra, vocês fação o gato que quiserem…não precisam de ficar assim…
morta, como estava a da Lourdes Castro (risos). Podem-se virar de lado, podem fazer o que 
quiserem e, depois, o outro colega vai sublinhar a sombra, ok? Mas vocês é que escolhem a posição 
em que querem ficar. Olhem para a vossa sombra, e selecionem. Deixem eles primeiro escolher a 
sombra e depois é que selecionam.  
(…) 
Daniela: já estás Marisa? Então o Samuel pode começar.  
Margarida: agora não pode mexer nada, está bem.  
Patrícia: e o Joel, já escolheu? 
Joel: sim.  
Patrícia: então o Leonel pode agora sublinhar a sombra.  
Dina: Leonel, olha para a sombra dele…é só para olhares para a sombra dele no papel.  
Patrícia: este já está, agora podem trocar. Fazem ao contrário. Agora pode fazer o que quiser.  
Margarida: agora esta equipa já acabou, pode vir outra equipa. Podem ir outros dois, não é? 
Patrícia: então primeiro é a Cristiana. Quer assim, nesta posição? É assim que quer ficar? 
Cristiana: é.  
Patrícia: então agora a Laura, vai sublinhar a sombra, com a caneta.  
(…) 
Patrícia: a Cristiana não se pode mexer. Tem que ficar parada, para ficar a sombra. 
Margarida: agora tem que se colocar em frente à cartolina de maneira a aparecer a sua sombra. Se 
calhar de costas, para mim, de frente para a cartolina. Escolha a posição que quer, é essa? É. 
Margarida: o Joel vais agora fazer o contorno.  
Daniela: Laura, vais fazer este contorno, está bem?  
Helena: …Margarida, estou a gostar. É giro.  
(…) 
Patrícia: agora vocês se quiserem já podem recortar, por aqui. Podem recortar por fora. 
Margarida: outra equipa… 
Helena: Patrícia, porque é que nós temos que cortar? 
Patrícia: para ficar, lembra-se da obra da Lourdes Castro? 
Helena: sim… 
Patrícia: estava recortado, não estava? 
(…) 
Helena: já está.  
Patrícia: já está? então, agora trocam.  
(…) 
Patrícia: vamos combinar uma coisa, é a sombra. Não podemos tocar. 
Cristiana: não posso tocar na mão? 
Patrícia: não, é a sombra. Está bem. Assim já está a sombra. E nós vamos contornar as sombras. 
Está bem? 
(…) 
Patrícia: agora sou eu e o Mário.  
Margarida: agora vão para os vossos lugares, recortar a sombra, pela linha… 
Patrícia: está bom assim? É assim que quer? 
Mário: sim. É a sombra. 
Patrícia: é a sombra. Já está! Agora o Mário vai cortar por aqui. 
Mário: é para a minha mãe ver.  
Patrícia: é! 
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(…) 
Leonel: a minha sombra está bonita!  
Patrícia: quem é que já recortou a sombra? 
Leonel: eu! 
Patrícia: então agora, vocês lembram-se que a sombra tinha uma fundo. Então agora vão ter que 
escolher um fundo - a cor da cartolina - para por no fundo. Estão a perceber? Vão escolher, temos a 
amarela, a azul, a branca (…) Qual é a cor que querem. Eu vou exemplificar aqui com a da Marisa. 
Vocês põem um fundo, que pode ser o mesmo, como a Lourdes Castro fez, na vossa sombra, ou 
escolhem outra sombra.  
Samuel: ahh, já estou a perceber! 
Patrícia: vocês é que conjugam. Estão a perceber? Vocês é que escolhem. Marisa, que que cor? Há o 
amarelo, o branco…  
Marisa: eu quero a azul, para fazer contraste.  
Patrícia: também há preto.  
Marisa: preto não.   
(…) 
Helena: já escolhi, Patrícia. É amarelo. 
Marisa: isto é artes mesmo, é trabalhos manuais. 
Samuel: é trabalhos manuais. 
Daniela: isto é trabalhos manuais? Acham? 
Samuel: é parecido… 
Patrícia: mas vocês é que criaram este trabalho, não foi? 
(várias vozes em simultâneo:) foi. 
Patrícia: foi inventado por vocês.    
(…) 
Samuel: está muito giro. 
Patrícia: está giro, não está?  
Daniela: gostas Samuel? 
Samuel: sim.  
Patrícia: estão a ver o primeiro? A sombra do Samuel? 
Samuel: está giro. 
Patrícia: Depois vamos falar sobre o trabalho, fazemos a apresentação, tal como da outra vez.  
Samuel: sim, sim!  
(…) 
Helena: Dina e Daniela, temos que mostrar os nossos trabalhos à (…)… Aos outros colegas da área, 
não é Daniela? 
(…) 
Marisa: ahh, está giro! 
Patrícia: está giro, não está? 
(…) 
Patrícia: já está, Helena? Então agora como é que vamos colar? 
Helena: é assim…Estou a adorar este trabalho! Depois levamos todos. 
(…) 
Patrícia: então agora quem é que é o primeiro que quer apresentar a sua obra? 
Helena: eu! 
Patrícia: então vá… 
Helena: esta tem aqui o braço, depois a cabeça e depois aqui a mão ao lado.  
Patrícia: e as cores , porque é que escolheu essas cores? 
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Helena: porque ficam bem, o fundo é amarelo e a sombra é cor-de-laranja.  
Patrícia: obrigada. Então uma salva de palmas. 
Patrícia: Vasco: qual é a posição em que está?  
Vasco: de lado. 
Patrícia: e as cores, porque é que escolheu essas cores? 
Vasco: são vivas.  
Patrícia: obrigada. 
(salva de palmas) 
Samuel: esta é a Marisa. A cor combina bem. Foi com branco e contrasta.  
Patrícia: e a posição, qual é a posição em que está? 
Marisa: é assim… 
Patrícia: é aquilo que nós sabemos de perfil, de lado. Obrigada, Samuel.  
(slava de palmas) 
Marisa: este é o meu, é cor de rosa, tem vida. Este é uma cor que tem a ver com a natureza.  
(salva de palmas) 
Laura: está assim.  
Patrícia: está nessa posição, está de frente. E as cores, porque é que escolheu essas cores? 
Margarida: qual é a sua sombra?  
Laura: é esta.  
Margarida: e porque é que escolheu? 
Laura: porque é muito bonita. 
Margarida: “é muito bonita”. E o que é que lá está? …As mãos… E porque é que escolheu esta cor? 
Laura: porque gosto.  
Patrícia: muito bem…O Participante 2… 
Leonel: esta aqui é a sombra do Joel, que eu fiz a sombra de costas e escolhi esta cor, porque é uma 
cor bonita e é uma coisa que eu sinto aqui no meu coração…o Benfica!  
Patrícia: e o Joel? 
Joel: eu escolhi o rosa. Porque é a cor que eu gosto. É cor viva. E é só isso.  
(…) 
Cristiana: é o amarelo. É viva e dá esperança. A sombra é uma mão minha, está de lado, esta mão 
está de lado. O ombro vem daqui para aqui. Está girissímo. Gosto do amarelo, dá esperança, dá vida 
(…) 
(salva de palmas) 
Patrícia: agora falta o Mário. 
Mário: é a Lourdes Castro. Fez esta exposição de pinturas.  
Patrícia: foi a que nós vimos. E essa, qual é a sombra do Mário?  
Mário: é esta. 
Patrícia: e quais são as cores? 
Mário: é verde. 
Patrícia: e o fundo, qual é a cor do fundo? 
Dina: olha para o papel, qual é a cor que está no fundo? 
Mário: azul… 
Patrícia: muito bem. 
(salva de palmas) 
Patrícia: toda a gente apresentou. Obrigada a todos. Agora lembram-se da outra vez que eu vos dei 
aquelas folhinhas? 
(várias vozes em simultâneo): sim. 
Patrícia: e o que é que vocês fizeram com as folhinhas? 
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Helena: eu guardei… 
Leonel: eu levei para casa e guardei…para depois os meus pais lerem, eu tenho lá em casa. 
Patrícia: e alguém leu alguma coisa ou ainda vão ler mais tarde? 
Helena: eu mais tarde leio.  
Dina: mas houve quem explicasse aos pais o que tivesse ido fazer!  
Marisa: eu expliquei! eu expliquei! 
Patrícia: foi? e o que é que explicaram? 
Marisa: expliquei a pintura da exposição… 
Patrícia: e o trabalho que fizeram? 
Marisa: e o trabalho que fizemos! Expliquei à minha mãe e a minha mãe adorou.  
Patrícia: então agora cada um vai levar… 
(…) 
Daniela: (em relação às pessoas com deficiência intelectual mais dependentes) aquilo que eu sinto é 
que manifestam muito depois…e é muito retardado…no atelier, dois dias ou três depois é que 
dizem qualquer coisas que de facto faz muito sentido.  
(…) 
Patrícia: lembram-se que eu vos tinha dito que vocês me iam ajudar a fazer o meu trabalho? 
Marisa: sim… 
Patrícia: isto é um inquérito. Sabem o que é que é um inquérito? 
Leonel: é para perguntar se se está a gostar… 
Cristiana: tem perguntas e respostas… 
Samuel: para saber como é que nos estamos a sentir. 
Patrícia: é para saber como é que nos estamos a sentir? Exatamente. (…) São umas sete perguntas a 
pedir a opinião sobre estas visitas que fizeram ao museu. Os dois dias. Está bem. Para vocês me 
dizerem, para vocês darem a vossa opinião - que é isso que é importante - para termos em conta. 
Portanto, já sabem que não há aqui perguntas erradas, nem certas, está bem. É a vossa opinião. E 
quanto mais sincera for essa opinião melhor. Está bem.  
(várias vozes em simultâneo): está bem.  
(…) 
Dina: nós levamos e depois fazemos com eles… 
Margarida: eu despeço-me. Um beijinho a todos e um bom trabalho lá na Cercica. 
Patrícia: já sabem que quando quiserem podem voltar porque a Margarida está sempre cá e tem 
atividades no museu. Está bem…? 
Daniela: já está na nossa hora. Então, Patrícia até dia 20.  
(…) 
(1: 47)     !
Visita dia 20 de Março !
Na exposição do museu: !
Patrícia: Vamos sentar-nos aqui todos. Já sabem todos o meu nome. O meu nome é Patrícia. Vamos 
todos para aqui. Vamos fazer uma rodazinha. Virem-se todos para mim. Aonde é que nós estamos 
hoje. Vocês sabem aonde é que estamos hoje? Aonde é que estamos Júlio? 
Júlio: no museu. 
Patrícia: no museu! E sabem como é que se chama esta museu?  
Dina: Rui como é que se chama este museu, sabes? 
(…) 
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Rui: é a Gulbenkian. 
Patrícia: é a Gulbenkian. Este museu faz parte da Gulbenkian, não se chama Museu Gulbernkian, 
esse é noutro lado. Este chama-se Museu de Arte Moderna… E o que é que tem um museu de arte? 
Vocês sabem o que é que nós vamos ver aqui todos? 
Júlio: uma ópera.  
Patrícia: ópera, não…(…) isso é um folheto de opera, mas é uma iniciativa que não está aqui dentro 
do museu. Alguém sabe o que é que se vê no museu? 
Dina: Rui, o que é que há num museu? 
Rui: …pinturas.  
Patrícia: pinturas! muito bem e mais? Já temos uma coisa: pinturas. Vamos ver pinturas. Quem é 
que sabe mais ? 
Carolina: …desenhos… 
Patrícia: desenhos, é? Muito bem! 
Carolina: é… 
Patrícia: e outra coisa, vocês sabem aquelas coisas que costumam estar assim paradas, que não se 
mexem…nós podemos andar à volta e tocar… 
Carolina: estátuas… 
Patrícia: estátuas, exatamente! Também podemos ver estátuas.  
(…) 
Patrícia: e outra coisa que podemos ver também, e que vamos ver hoje, aquelas imagens que nós 
tiramos com uma máquina…A Margarida está a tirar, é o quê? 
(várias vozes em simultâneo): fotografias… 
Patrícia: fotografias, podemos ver também fotografias. Portanto, temos pinturas, esculturas, 
desenhos, fotografias. E acham que este museu tem, pinturas, desenhos, esculturas e fotografias 
muito antigas ou são mais recentes? O que é que acham? Acham que este museu, é um museu 
antigo ou é um museu moderno? 
Júlia: moderno. 
Patrícia: é moderno. E então acham que as pinturas, que estão lá dentro são também antigas ou são 
modernas? 
Júlia: antigas. 
Patrícia: são antigas?   
Júlio: sim. 
Patrícia: quem é que acha que são modernas? Acham todos que são antigas? 
Júlia - antigas. 
Patrícia: são antigas Júlia? A Júlia acha que são antigas e o Rui? O que é que o Rui acha? 
Daniela: são antigas ou modernas? 
Rui: são velhas. 
Patrícia: “são velhas”. Não são assim muito velhas…Têm mais ou menos a nossa idade, a idade dos 
nossos pais. Não são muito velhas. E vocês estão aqui hoje, também por outra coisa. Vocês estão 
aqui hoje para me ajudarem. Sabiam disso, que estão aqui para me ajudar? Porque eu sou estudante, 
e estou a fazer um trabalho sobre os museu e as pessoas que vêm aos museus. E vocês, com as 
vossas respostas vocês ajudam-me a fazer esse trabalho, está bem? E por isso, eu agradeço-vos o 
facto de vocês estarem aqui hoje. Vocês estão aqui para me ajudar. Está bem? 
Júlia: está bem.  
Patrícia: portanto, todas as respostas que vocês derem é para me ajudarem. Outra coisa que vamos 
combinar aqui: não há respostas erradas, está bem? Vocês podem responder aquilo que acharem, 
porque aqui não há respostas erradas. Está bem? Outra coisa que nós não podemos fazer no museu, 
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alguém sabe? Uma coisa que é proibido fazer no museu. Júlia, sabe? O que é? Alguém quer dizer, o 
que não se pode fazer no museu? A Andreia não sabe? 
Andreia: não.  
Patrícia: E o Fernando sabe o que não se pode fazer no museu? 
Fernando: é português. 
Patrícia: é português. exatamente. Vamos ver arte portuguesa. Sim senhora. Quem é que sabe o que 
não se pode fazer no museu?  
Júlio: tem telemoveis para telefonar.  
Patrícia: tem telemoveis…uma coisa que nós não podemos fazer no museu é tocar nas obras. Está 
bem, vamos combinar isso? Ninguém pode tocar nas obras. 
Carolina: está bem… 
Patrícia: porque se toda a gente que passasse no museu, tocasse nas obras ia acabar por estragá-las. 
E nós não queremos isso. São obras muito bonitas que não podem ser estragadas. Está bem? Então 
vamos entrar lá para dentro…Já vão ver o que está ali dentro.   
(…) 
Patrícia: cada um vai levar uma cadeira…(…) Já estamos aqui dentro da sala de exposições, 
lembram-se o que é que nós falámos que íamos ver aqui no museu? Lembram-se que dissemos que 
íamos ver pinturas… 
Júlio: pinturas… 
Patrícia: o que é que é isto que está aqui? 
Fernando: pinturas… 
Patrícia: é uma pintura. Portanto, é um exemplo de uma pintura. E uma fotografia, se vocês olharem 
aqui à volta, alguém consegue ver uma fotografia, na parede. Vamos olhar todos… Lá para o fundo, 
alguém consegue ver uma fotografia? Conseguem ver? Lá ao fundo uma fotografia de uma cara. É 
uma fotografia. 
Fernando: é sim. 
Patrícia: e ali ai meio. O que é que estão a ver? Alguém consegue ver aquela bola?  
Fernando: eu consigo!  
Patrícia: lá ao fundo, estão a ver? aquela bola? algum sabe o que é aquilo, aquela bola? É uma 
escultura (Durante o Sono (2002) de Rui Chafes). Está parada e, nós podemos andar lá à volta. 
Agora a obra que nós vamos ver hoje, está ali naquele lado e, vamos todos sentar-nos lá ao pé…em 
frente. Vamos sentar-nos aqui todos… 
(…) 
Patrícia: este é o primeiro trabalho que nós vamos ver hoje. É o primeiro e o único. E eu gostava 
que vocês me dissessem, na vossa opinião, se isto é um trabalho ou são vários? São vários ou é só 
um… 
Carolina: são vários.   
Patrícia: quem é que concorda com a Carolina? São vários ou é só um? 
Carla: um. 
Patrícia: é um?  
Júlia: são vários. 
Rui: são vários.  
Patrícia: “são vários”? Porque é que acha que são vários. 
Rui: tem esta (moldura). 
Patrícia: porque temos a moldura. É isso? 
Fernando: é.  
Patrícia: portanto se nós formos a contar, quem é que me ajuda a contar? temos 1, 2, 3 4, … 
(várias vozes em simultâneo): …2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14… 
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Patrícia: portanto, temos 14. Portanto, são 14 trabalhos que fazem de uma obra de arte. Portanto, 
tanto a Júlia como o Fernando, têm razão; é uma obra de arte mas que tem 14 trabalhos. Como por 
exemplo a minha mão: a minha mão é composta por cinco dedos, não é? 
Fernando: é.  
Patrícia: exatamente. Portanto este trabalho é feito por 14  trabalhos que estão divididos por esta 
moldura. E que é que me sabe dizer, o que é que estes trabalhos são? Nós falámos na pintura, na 
fotografia, no desenho, na escultura, o que é que vocês acham que eles são?  
Fernando: …escultura. 
Patrícia: como Fernando, escultura? É uma escultura? 
Fernando: é… 
Patrícia: quem é que quer dar mais a sua opinião? Quem é que não concorda com o Fernando? 
Quem é que acha que é outra coisa? O Júlio… 
Júlio: …pinturas. 
Patrícia: o Júlio diz que é pinturas.  
Rui: …pinturas. 
Patrícia: e o Rui?. 
Rui: …pinturas. 
Patrícia: é uma pintura. E mais. Alguém acha que é outra coisa? Agora eu peço ao Júlio que me diga 
aonde é que vê aqui a pintura.  
Júlio: a pintura? 
Patrícia: sim, pode vir aqui ao pé, sem tocar, não vamos tocar, mas diga-me, aonde é que está aqui a 
pintura? 
Júlio: a pintura, pinta com o pincel. 
Patrícia: “a pintura pinta com o pincel”, exatamente. Portanto, aonde é que o Júlio vê o pincel?, vê 
algum pincel?  
Júlio: não… 
Patrícia: não…? 
Júlio: está escondido… 
Patrícia: está escondido? O Júlio, já nos está a dar algumas informações acerca da obra. 
Exatamente. Portanto, nós temos aqui a pintura. Esta parte azul, o que é que vocês acham que é? É a 
pintura, Júlio?  
Júlio: é a pintura.  
Patrícia: “é a pintura”. E aqui esta parte aqui, qual é a cor que está por trás? 
Carolina: azul… 
Patrícia: azul? Portanto esta parte é azul. E aqui, que cor é que é?  
Carla: branca.  
Patrícia: é branca. E mais? 
Tomás: preto.  
Patrícia: preto. O Tomás diz que é preto. E foi a Carla que disse que era branco. Portanto é a preto-
e-branco. É uma fotografia. Que nós tiramos com a máquina e é a preto-e-branco porque já é antiga. 
Vocês já viram por exemplo fotografias dos vossos pais que são antigas, não são a cores, pois não? 
São a preto e branco, que é o caso desta. Portanto, o que nós temos aqui é uma fotografia, e depois 
temos a pintura. Portanto a parte que está a azul é pintura, e a parte que está a preto e a branco é a 
fotografia. E alguém me sabe dizer o que é que está aqui representado? Vocês podem olhar bem, o 
que é que nós vemos aqui? O Tomás, diga-me o que é que vê aqui? 
Tomás: uma caneca.  
Patrícia: “uma caneca” e mais? 
Tomás: a pintar… 
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Patrícia: “a pintar”, exatamente. E que é que está a pintar?  
Tomás: um senhor… 
Patrícia: “um senhor”? É um senhor? E a Carolina, o que é que vê? O que é que temos ali? Portanto, 
o Tomás já disse, é uma caneca e é um senhor que está a pintar… A Carolina acha a mesma coisa? 
Carolina: é.  
Dina: não pode mexer, não pode mexer… 
Patrícia: não vamos chegar mais… 
Carolina: uma mão… 
Patrícia: uma mão, é uma mão. E mais, o que é que essa mão está a fazer aqui?  
Carolina: a pintar… 
Patrícia: a pintar…então vamos sentar agora um bocadinho… O Tomás e a Carolina dizem que é 
um senhor que está com um pincel a pintar. Vocês acham todos que é um senhor que está ali, nesta 
fotografia. Se quiserem podem-se levantar e depois sentam-se outra vez. Podem vir aqui. O que é 
que acham que está aqui? É um senhor? 
Júlio: uma senhora… 
Patrícia: ou é uma senhora? Camila? 
Camila: sim!  
Patrícia: exatamente. Agora podem-se sentar, outra vez. É uma senhora que está a pintar. E ela está 
a pintar, uma mancha, não é? 
Rui: uma mancha.  
Patrícia: vocês estão a ver aqui, a mancha azul. O que é que acontece com esta mancha? Aqui é 
pequenina…E o que é que acontece aqui? À mancha. É igual a esta? Qual é a diferença?  
Júlio: é grande.  
Patrícia: “é grande”, exatamente. Esta é maior. Não é? E esta que está aqui?  
Carla: é maior.  
Patrícia: ainda é maior! E aqui, é maior? 
Fernando: maior…   
Patrícia: e depois o que é que acontece aqui? É maior ou é mais pequena do que esta? …É mais 
pequena. Portanto, o que é que aconteceu: ela era pequenina, ficou grande e depois de ficar grande o 
que é que aconteceu? O que é que ela ficou aqui? Aqui está grande, não é?  
(várias vozes em simultâneo): é.  
Patrícia: e aqui? Esta é maior o é mais pequena que aquela? 
Júlio: é mais pequena. 
Andreia: é mais pequena.  
Patrícia: “ é mais pequena”, e aqui no fim? O que é que aconteceu Rui? 
Rui: a mão… 
Patrícia: exatamente, o Rui vê aqui uma mão… 
Rui: a empurrar… 
Patrícia: a mão está a empurrar, não é Rui? Está a empurrar a mancha de tinta. E porque é que a 
mão está a empurrar essa mancha de tinta? Alguém sabe? 
Júlio: mancha de tinta, pintura.  
Patrícia: vamos fazer assim, temos aqui uma moldura, não é? É igual, portanto, qual é a zona em 
que aparece a senhora? Está aonde, está aqui?  
Andreia: não… 
Patrícia: está aonde? Está no peito, exatamente.  
Fernando: está no peito. 
Patrícia: “está no peito”, exatamente. E a primeira imagem? Na primeira imagem aparece um boião 
e um pincel, não é. Eu se calhar pedia à Dina e à Daniela para me ajudarem, cada uma, se pudesse 
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segurar. Quem é que quer aqui fazer, a mesma coisa que a senhora fez? Quem é que quer? A 
Camila: então vamos! 
Carolina: eu quero.   
Patrícia: a Carolina já vai também. A Daniela segura, não é preciso segurar. Portanto qual é a zona 
que aparece, é esta do peito? Não é? 
(várias vozes em simultâneo): é.  
Patrícia: e a primeira imagem, como é que é? Temos o pincel, e o Tomás disse um frasco, não é?  
(várias vozes em simultâneo): um frasco.  
Patrícia: portanto ela tem o boião, pode segurar e o pincel. E depois, o que é que acontece? Aparece 
uma? 
Júlio: …mancha. 
Patrícia: uma “mancha” azul.  
Fernando: uma mancha.  
Patrícia: exatamente. Portanto, nós vamos tirar aqui, a mancha. Aparece uma mancha, não é? 
Portanto, o boião já não aparece, naquela segunda, pois não. A Camila dá-me agora o boião e está a 
pintar a mancha, não é? 
(várias vozes em simultâneo): é.  
Patrícia: e a seguir? O que é que acontece a seguir. Essa mancha, o que é que nos vimos que 
acontecia à mancha? 
Carla: grande… 
Patrícia: fica maior, não é Carla? 
Carolina: maior.  
Patrícia: fica maior, Carolina? 
Carolina: …maior. 
Patrícia: então agora, nós vamos buscar uma mancha maior… 
Júlio: maior. 
Patrícia: maior! Está é maior. 
(várias vozes em simultâneo): sim. 
Patrícia: exatamente, portanto, a mancha pequenina já não aparece, nem o pincel, aparece um  
mancha maior. O que é que acontece ao corpo da Camila? 
Júlio: já não aparece. 
Patrícia: já não se vê o corpo da Camila. Porquê? Porque a mancha está a tapar o corpo todo, não é? 
(várias vozes em simultâneo): é.  
Patrícia: e depois, Tomás o que é que aparece depois, a seguir a esta mancha que tapa o corpo todo?  
Dina: esta parte está todo tapado e ali? 
Patrícia: o que é que acontece ali ao fundo à mancha? Vamos aqui ver…Não podemos tocar, Tomás.  
Tomás: está preto.  
Patrícia: está preto, exatamente. Portanto isto é o corpo, e a mancha, o que é que aconteceu à 
mancha em relação a esta aqui. É mais pequena ou é maior? 
Rui: é maior.  
Patrícia: é maior. Portanto, esta ficou mais pequena.  
Rui: mais pequena.  
Patrícia: exatamente. Então nós temos aqui a Camila, tem a mancha grande, a próxima que vai ser é 
uma mais, pequena ou maior? 
Júlia: maior.  
Patrícia: maior?…mas ali ficou maior ou mais pequenina? 
Júlia: mais pequenina… 
Rui: mais pequenina… 
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Patrícia: exatamente, portanto, a mancha que nós vamos ter a seguir vai ser uma mais pequenina, 
porque o corpo da Camila deixou de aparecer. Portanto, agora vamos buscar a outra, ela garra aqui 
com a mão. Portanto temos uma mancha,  
e maior ou mais pequena do que a anterior? É maior ou mais pequena? 
Andreia: pequena… 
Patrícia: esta é mais pequena. Ou é maior.  
Fernando: maior.  
Patrícia: esta é maior? 
Rui: é mais pequena.  
Patrícia: Está é mais pequena? 
Fernando: é mais pequena.  
Patrícia: Andreia, esta é maior, que esta. Qual é maior. Qual é? 
Andreia: é esta. 
Patrícia: e a Carolina, qual é a maior? a mancha maior? 
Carolina: é esta… 
Patrícia: é esta… E o Tomás?  
Tomás: é esta.  
Patrícia: exatamente. E o Júlio, qual é que acha que é a mancha maior? 
Júlio: é esta.  
Patrícia: e o Rui? Também acha? 
Rui: sim. 
Patrícia: exatamente. Esta é a mancha maior e esta é a mais pequena. E o que é que acontece ao 
corpo da Camila? Vocês lembram-se aqui, penso que foi o Fernando que disse que desapareceu, não 
foi? E agora, o que é que aconteceu? Ao corpo da Camila?  
Carla: apareceu… 
Patrícia: “apareceu”.  
Fernando: apareceu.  
Patrícia: exatamente. Nós aqui já podemos ver, o braço aqui da Camila. E o que é que a Camila está 
a fazer, ela está assim. O que é que parece que ela está a fazer? Alguém sabe? A Júlia, o que é que 
ela está a fazer? Podem ver aqui também…Rui, o que é que ela está a fazer, pode me dizer? 
Rui: está a empurrar… 
Daniela: está a empurrar, exatamente.  
Patrícia: está a empurrar, exatamente Rui! 
Rui: está a empurrar… 
Patrícia: Porquê, porque ela quer aparecer na fotografia, não é? Com esta mancha, o corpo dela não 
aparecia, e ela começou a empurrar e já passou a aparecer, não é. Alguém quer fazer o que a Camila 
fez? Quem é que quer experimentar fazer? …empurrar a mancha? A Carla quer! Então vamos fazer! 
Patrícia: portanto, na primeira imagem temos o corpo da Carla, não é. 
Carolina: é.  
Patrícia: depois temos o boião e o pincel… 
Carolina: …o pincel.  
Patrícia: e a seguir, o que é que temos a seguir? Qual é a mancha que devo pôr? 
(várias vozes em simultâneo): esta!  
Patrícia: que é que vota nesta?  
Rui: pequena… 
Patrícia: na mais pequena? Exatamente. A seguir ao boião e ao pincel é a mancha mais pequena…
Então, vamos por a mancha mais pequena. Ahh, nesta aqui ainda aparece o pincel…E seguir, qual é 
a mancha que vamos pôr… 
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Júlia: esta, esta.  
Patrícia: é esta? quem é que acha que é esta. A Andreia, qual é que é? É esta ou esta? Qual é que 
vamos pôr seguir? 
Andreia: é esta.  
Patrícia: o Júlio, também acha? 
Júlio: é esta.  
Patrícia: e o Rui? 
Rui: é a maior… 
Patrícia: é a maior. E o Tomás, qual é que acha que é? É a maior! E a Carolina? 
Carolina: …é a maior.  
Patrícia: é a maior. Toda a gente escolheu a maior. Exatamente. Sim, senhor, é a maior! E agora o 
que é que acontece ao corpo da Carla? Alguém se lembra? O Rui? Está tapado, é Rui? Quem é que 
acha que está tapado o corpo? Sim, diz Júlia! Vocês conseguem ver o peito dela? 
(várias vozes em simultâneo): sim, sim… 
Patrícia: conseguem ver o peito dela? Um bocadinho ou vêem todo? 
Júlia: a cara.  
Patrícia: conseguem ver a cara, mas esta zona aqui, conseguem ver?  
Júlia: a boca.  
Patrícia: sim, exatamente. Mas não vemos esta parte aqui, pois não?  
Júlia: não.  
Patrícia: porquê? o que é que está a tapar o corpo?  
Rui: aqui aparece um bocadinho…os braços da Carla… 
Patrícia: aparece um bocadinho, não é?  
Rui: …aparece um bocadinho.  
Patrícia: pois, e a mancha tapa o resto.  
Rui: sim. 
Patrícia: e agora o que é que ela vai pôr a seguir? é esta mancha? 
Fernando: é esta mancha.  
Patrícia: exatamente. E o que é que ela vai fazer com a mancha. O Rui há bocado disse, o que é que 
ela estava a fazer com a mancha?  
Júlia: a empurrar. 
Patrícia: está a empurrar, exatamente! E o corpo dela, já aparece. Já conseguimos ver mais do corpo 
dela, não já? Exatamente, muito bem! Alguém mais quer fazer o que a Carla fez? Este gesto… A 
Andreia quer e a Carolina, também! E o Fernando. Então vamos fazer! Quem é que quer vir? 
Fernando: eu!  
Patrícia: portanto, a primeira é o boião e o pincel, não é. E depois temos a manchinha pequenina. 
Este fica para mim… 
Dina: dá à Patrícia.  
Patrícia: temos a mancha pequenina e a seguir, vocês sabem qual é, qual é a seguir? 
(várias vozes em simultâneo): é a maior. 
Patrícia: é a maior. Exatamente. Portanto e o corpo do Fernando já não aparece, já não vemos nada. 
E a seguir? É esta ou é esta? 
(várias vozes em simultâneo): esta.  
Patrícia: e o que é que o Fernando está a fazer? 
Carla: está a empurrar.  
Patrícia: está a empurra, exatamente. Muito bem, Fernando, obrigada! Agora vai a Andreia! O que é 
que vai segurar em primeiro lugar? 
Dina: qual é a primeira imagem? Vai segurar em o quê? 
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Andreia: no pincel.  
Patrícia: sim, no pincel.  
Dina: o que é que precisas mais? Aonde é que está a tinta? 
Andreia: é esta!  
Patrícia: exatamente. Muito bem! E a seguir? 
Camila: é a pequena… 
Patrícia: é esta? a mais pequena. Exatamente. E a seguir? 
(várias vozes em simultâneo): a grande.  
Patrícia: exatamente. E agora qual é que é? 
(várias vozes em simultâneo): esta. 
Patrícia: agora a Andreia está a empurrar, não é?  
(várias vozes em simultâneo): é.  
Fernando: é a empurrar.  
Patrícia: e agora quem é que quer vir fazer a seguir, é a Carolina?  
Carolina: é.    
Patrícia: então o que é que a Carolina vai agarrar primeiro?  
(várias vozes em simultâneo): o pincel… 
Patrícia: o pincel, e mais? É a tinta ou o boião. 
Júlia: o boião, o boião.  
Patrícia: o que é que ela está a fazer? 
Júlia: a pintar.  
Patrícia: está a pintar. Exatamente. E agora qual é a mancha? 
Júlio: mais pequena… 
Patrícia: mais pequena, exatamente. Vocês já sabem. E a seguir? 
Carla: a grande. 
Patrícia: a grande…É a grande Júlio?  
Júlio: a grande.  
Patrícia: e agora, qual é a seguir?  
Carla: é esta.  
Patrícia: está a empurrar. 
Fernando: a empurrar.  
Patrícia: agora eu pedia à Carolina para se sentar, obrigada Carolina! E só vos queria fazer mais 
uma pergunta, em relação a este trabalho. Alguém sabe como é que se chama este trabalho?  
Andreia: pintura!  
Patrícia: e mais.  
Fernando: pintura! 
Patrícia: tem um nome, como vocês têm um nome, esta obra também tem um nome. Alguém quer 
dizer o nome, que acha que esta obra tem?  
Júlio: pintura.  
Patrícia: pintura! E o Rui, que dar um nome à obra? 
Rui: é pintura. E mais, quem é que quer dar mais um nome à obra? Como é que acham que se 
chama?  
Daniela: um nome diferente.  
Júlia: arte.  
Patrícia: arte! Mas qual é que é o nome. Vocês por exemplo, vão ao cinema ver um filme…e tem 
um título, não é? 
(várias vozes em simultâneo): é.  
Patrícia: isto também é uma pintura mas também tem um título. Alguém sabe? 
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Luís: se fossem vocês a fazer que nome é que davam?  
Patrícia: exato. Alguém que dar um título? Inventem, podem inventar! Qual é o título Fernando?  
Fernando: pintura… 
Daniela: tem que ser um diferente. Esse já disseram. Júlio, diz lá assim um nome!  
Patrícia: podem inventar, não há problema. Inventem um título, como se estivessem a dar um título 
a um filme, mas desta vez estão a dar um título a uma obra de arte. A uma pintura.  
Rui: fotografia.  
Patrícia: esta obra chama-se Pintura Habitada. Vocês não tiveram muito longe… 
Andreia: não.  
Patrícia: e vocês sabem quem é que fez esta obra. Acham que quem é que fez esta obra? A Júlia, 
sabe? 
Júlia: eu.  
Patrícia: acham que quem fez esta obra é a senhora que está ali? Acham que é a mesma pessoa ou 
tirou a fotografia a outra pessoa? 
Carolina: não.  
Patrícia: a Carolina acha que não é.  
Fernando: não é.  
Patrícia: o Fernando também acha que não é. O Fernando acha que esta não é a pessoa que não fez a 
obra. É outra pessoa? 
Fernando: é outra pessoa. E a Júlia, o que acha? É a senhora que está ali ou é outra pessoa. 
Júlia: é outra pessoa? E a Camila, não sabe? 
Camila: é… 
Patrícia: é a mesma pessoa? 
Camila: é… 
Patrícia: e o Júlio?. 
Júlio: é a mesma pessoa. 
Patrícia: o Júlio acha que é a mesma pessoa. Toda a gente acha que é outra pessoa, menos o Júlio. E 
eu acho, que o Júlio tem razão. Ela é a mesma pessoa. A autora, quem fez esta obra, é esta senhora 
que está aqui. Querem ver um fotografia dela? É esta.  
Patrícia: é esta…Que é aquela senhora que está ali.  
Júlia: que fez isto.  
Patrícia: é a mesma pessoa.   
Júlio: é a mesma pessoa.  
Patrícia: alguém mais quer ver, a fotografia da pessoa? Foi esta senhora que fez. Como é que vocês 
acham que eu sei o nome da senhora que fez esta obra? Acham que está aqui escrito em algum lado, 
no museu? 
Carolina: não… 
Andreia: está aqui. 
Patrícia: exatamente. A Andreia diz que está aqui. Exatamente. Isto é aquilo que nós chamamos uma 
tabela? Quem é que sabe o que tem escrito uma tabela? Portanto, tem o nome da autora, não é, a 
Andreia já disse. E mais, isto é o que tem escrito uma tabela. O que é que nós vemos aqui. Isto é o 
quê? 
Andreia: é o calendário.  
Patrícia: é o calendário. Portanto a tabela tem a data em que a obra foi feita. Foi 1976. Portanto ela 
tem a data.  
Carla: a data, aqui.  
Rui: a data. 
Patrícia: e aqui, isto é o quê? 
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Júlio: uma fita métrica.  
Patrícia: é uma fita métrica e porquê?  
Júlio: para medir… os quadros. 
Patrícia: os quadros. Portanto nós na tabela, temos o nome da autora, temos a data, temos aqui a 
medida da obra. E mais outra coisa: o nome da obra, que vocês tentaram advinha qual era, que 
disseram que era a pintura habitada, e aqui é a técnica.  
Júlio: a técnica.  
Patrícia: ainda se lembram qual era a técnica da obra? Vocês lembram-se? Quem é que disse que era 
uma pintura? 
Camila: pintura!   
Patrícia: é pintura! É a técnica. E quem é que disse que era uma fotografia a preto e branco? A Carla 
disse! Portanto, é uma fotografia… 
Fernando: este é o nome… 
Patrícia: sim, este é o nome da obra. E aqui?  
Júlio: é a pessoa. 
Patrícia: é o nome da autora, exatamente. Estão a ver que ela tem aqui uma tabelazinha, como nós 
temos aqui o nosso nome, que é a Helena Almeida.  
Júlio: Helena Almeida.  
Patrícia: exatamente.  
Carolina: Helena Almeida. 
Patrícia: então agora que já conhecemos a obra da Helena Almeida, vamos para o atelier fazer um 
trabalho, está bem.  
(…)  
Patrícia: gostaram desta obra?  
Fernando: muito, gostei! 
(46:00) !
Na oficina do museu:  !
Patrícia: agora antes de irmos lá para baixo, vamos fazer uma obra, que vocês vão criar, Vamos ali 
tirar umas fotografias. Como a Helena Almeida fez, está bem.  
Patrícia: quem é o primeiro a tirar fotografia? A Carla? Então vamos tirar a fotografia. Lembram-se 
da obra da Helena Almeida, qual é a posição que prefere? Qual é a parte que quer tirar a fotografia? 
Carla: a cara. 
Patrícia: a cara. Então vamos tirar à cara. E a seguir, é a Júlia? Qual é a parte que quer mostrar? A 
cara ou o peito.  
Júlia: o peito.  
(…) 
Patrícia: muito bem, Júlia. Obrigada. E a seguir? O Júlio. Qual é a parte que quer mostrar na 
fotografia?  
Júlio: o peito.  
Patrícia. Obrigada. Qual é parte do corpo que quer mostrar. A cabeça, o peito? Qual é a parte que 
quer? 
Carolina: a cara.  
Patrícia: muito bem. Obrigada. Qual é a parte que quer mostrar, o peito ou a cara, Camila? 
Camila: aqui!  
Patrícia: o peito. Obrigada. E a seguir, quem é que ainda não foi? A Andreia. Qual é a parte que quer 
que fique na fotografia? É o peito ou a cara. 
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Andreia: é o peito. 
Patrícia: o peito. A Andreia quer o peito. Obrigada. O Fernando. Qual é a parte que o Fernando quer 
que apareça?  
Fernando: aqui. 
Patrícia: o peito. Obrigada. Qual é a parte que o Rui quer que apareça na fotografia? A cara ou 
peito? 
Rui: a cara. 
Patrícia: obrigado. Está tudo? Então vamos agora para o atelier.   
(…) 
Patrícia: alguém sabe o que é isto que está aqui? 
(várias vozes em simultâneo): sim.  
Patrícia: é o quê? 
Carolina: tinta… 
Patrícia: tintas, exatamente. Agora cada um de vocês vai escolher a cor de uma tinta, para fazerem 
este trabalho, está bem. Podem escolher a cor que quiserem. Qual é a cor que a Júlia, quer? Está a 
pensar? 
Júlia: amarelo.  
(…) 
Patrícia: qual é a cor que a Carolina quer? 
Carolina: cor de laranja.  
Patrícia: o Tomás, qual é a cor que quer? O preto. …Tenham cuidado que estas tintas sujam as 
roupas. E o Júlio? 
Júlio: essa. 
Patrícia: o azul. E o Rui qual é a cor que quer escolher? Há verde, castanho, amarelo, azul, branco, 
vermelho, preto, cor-de-laranja. Esta? A vermelha? 
Rui: a vermelha. Obrigada. Agora vamos aguardar pelas Margarida, que vai trazer as fotografias 
que vocês tiraram ali.  
(…) 
Patrícia: qual é a cor que a Camila quer? 
Camila: o amarelo. 
Patrícia: e o Fernando?  
Fernando: o azul. 
Patrícia: a Carla, qual é a cor que quer? 
Carla: o laranja.  
(…) 
Patrícia: então, o que é que eu tenho aqui? Quem é?  
(risos) 
Patrícia: é o Tomás. É a fotografia que nós tirámos ali. Portanto, o que é que nós vamos fazer agora: 
e aquilo que a nossa artistas, que nós fomos ver. Ela tirou a fotografia e, depois pintou. Portanto, 
vocês já escolheram a cor e vão pintar como quiserem na vossa fotografia, está bem? 
Julio: sim, está bem.  
Patrícia: e aqui, quem é que está aqui? É a Carolina!  
(várias vozes em simultâneo): é a Carolina.  
Patrícia: agora a Carolina pode pintar, está bem? Com a cor que escolheu. Onde quiser. E este? 
Quem é o peito desta pessoa?  
Júlio: eu!  
Patrícia: exatamente. E aqui, de quem é este peito?  
(várias vozes em simultâneo): é a Júlia.  
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Patrícia: e aqui, quem é?  
Júlio: é o Participante 2. 
Patrícia: e aqui quem é? 
Fernando: sou eu!  
Patrícia: e aqui quem é?  
Camila: é a Andreia.  
Patrícia: e aqui é a Camila. Pintam como quiserem, está bem. Vocês é que sabem. Vocês lembram-se 
de eu ter dito que não havia aqui nada de errado ou e certo. Tudo o que vocês quiserem está bem. 
Júlio: está bem assim? 
Patrícia: o Júlio é que sabe, para mim está óptimo, mas o Júlio é que sabe como é que quer fazer. 
Está bem assim? Quer terminar ou quer continuar?  
Júlio: como a senhora… 
Patrícia: sim, como a senhora.  
Júlio: assim Patrícia? 
Patrícia: o Júlio é que sabem. Pode para quando quiser. O trabalho é seu.  
Júlio: é para depois levar para casa?   
Patrícia: sim, é para depois levar para casa.  
(…) 
Camila: já está!  
(…) 
Júlio: depois podemos levar para casa? 
Daniela: sim, mas podemos levar na próxima sessão? Porque os trabalhos têm que secar, está bem?  
(…) 
Daniela: que engraçado, Júlio! Fez como a Helena Almeida!  
Patrícia: sim, ele fez como a Helena Almeida.  
Daniela: muito giro!  
Luís: lindo, Carolina! Posso pendurar na parede?  
Daniela: muito engraçado. Fiquei muito surpreendida. Fomos a uma exposição da Rebecca Horn e o 
Júlio ficou muito encantado. Não foi? Lembraste da Rebecca? Tu dizias a Rebecca que pinta com o 
corpo? Com que materiais é que usaste? Usaste café…e mais… 
Júlio: vinho tinto, café… 
(…) 
Patrícia: já está Camila? 
Camila: já. Boa!  
(…) 
Júlio: está parecido não está?  
Patrícia: está. exatamente.  
(…) 
Patrícia: e agora, antes de irmos embora, eu gostava que vocês fizessem uma coisa. Cada um de 
vocês, vai para ali para a frente e vai apresentar o seu trabalho aos colegas, esta bem|? Vai mostrar 
qual é, porque é que escolheu aquela cor, porque é que fez aquele desenho, está bem? 
Júlio: está bem.  
Patrícia: portanto, vocês comecem a pensar o que é que querem dizer aos vossos colegas. Porque 
eles não sabem porque é que vocês escolheram aquela cor, qual a zona do corpo que vocês 
escolheram para ser fotografada. Está bem. Vão fazer uma apresentação. Quem é que quer ser o 
primeiro a fazer a apresentação? É o participante 1? E a seguir é a Júlia.  
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(…) Depois no final, eu vou vos dar a cada um, umas folhinhas a explicar as obras que nós 
estivemos a ver, está bem? Vocês se quiserem, levam para casa, mostram aos vossos pais, amigos, o 
que estivemos aqui a fazer. E é para depois se lembrarem, está bem?  
(…) Então agora vamo-nos juntar aqui todos, vamos olhar para as obras… Lembram-se no museu, 
que me estavam a ouvir. Vocês estavam todos em frente à obra, e estavam a ouvir-me. Agora são 
vocês que vão estar ao pé da obra. Está bem? Se quiserem deixam aí e depois levam para casa… 
Camila: para mostrar à mamã… 
Patrícia: sim, depois é para mostrarem à mãe. Portanto, o primeiro vai ser o Júlio, pode avançar e 
explicar.  
Júlio: esta é a pintura que eu fiz. Aqui está pintado em cima!  
(salva de palmas) 
Patrícia: muito bem. Quem vai a seguir. A Júlia.  
Dina: onde está a tua obra, onde está o teu desenho, pensa bem. Olha para as obras. Ora ai está! Já 
levantaste a cabeça, é essa mesma.  
Patrícia: qual é a cor que a Júlia escolheu?  
Júlia: esta. 
Luís: como é que se chama essa cor? É preto?   
Júlia: não.  
Patrícia: quem é que quer ajudar a Júlia, qual é que é aquela cor? 
Carolina: amarelo… 
Júlia: amarelo… 
Patrícia: e porque é que a Júlia escolheu o amarelo?  
Júlia: pintou…pintou… 
Patrícia: já está tudo? 
Júlia: sim. 
Patrícia: muito bem.  
(slava de palmas) 
Patrícia: quem é que vai a seguir?  
Carolina: eu… 
Dina: aonde é que está a obra da Carolina?  
Carolina: aqui… 
Dina: não, não…Olha bem, para as obras… 
Carolina: é aqui… 
Dina: boa… 
Patrícia: Carolina, o que é que quer dizer aos seus colegas sobre o seu trabalho? Qual é a cor que 
escolheu? 
Carolina: o cor-de-laranja.  
Patrícia: é o cor-de-laranja. E a Carolina fez a mancha, não foi?  
Carolina: …a mancha… 
Patrícia: obrigada.  
(salva de palmas) 
Patrícia: e a seguir, quem vai a seguir? 
Camila: aqui! 
Patrícia: a Camila. E o que é que quer dizer aos seus colegas do seu trabalho? 
Camila: tchau!  
(risos) 
(salva de palmas) 
Patrícia: e a seguir à Camila, quem é que quer apresentar a sua obra. O Fernando.  
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Fernando: sou o Fernando. É a Júlia, o Tomás e depois sou eu. 
Fernando: e da tua pintura não queres dizer mais nada? 
Fernando:  e depois mais nada. 
Patrícia: e a seguir? falta o Rui. Qual é a sua obra? (…) Sim, é essa. Qual é a cor que escolheu? 
Rui: é a vermelha… 
Patrícia: exatamente. E o que é que pintou?  
Rui: é um quadro. 
Patrícia: um quadro, ele pintou um quadro, ele pintou a moldura. Muito bem.  
(slava de palmas) 
Patrícia: quem é que falta, é o Tomás.  
Tomás: preto…moldura… 
Patrícia: portanto, o Tomás pintou , preto e a moldura, é isso? 
Tomás: sim. 
Patrícia: muito bem… Quem é que falta?  
Dina: a Carla.  
Carla: sou eu! uma moldura e é a minha cara. 
Patrícia: já viram que a Carla pintou a moldura e a cara mas nós continuamos a ver…não é? Está 
uma camada muito fina, e nós continuamos a ver. Muito bem. Quem é que falta?… A Andreia.  
Daniela: qual é a obra da Andreia? 
Andreia: é esta. azul…é quadrada.  
Patrícia: é um quadrado. Muito bem! A Andreia, pintou de azul o quadrado.   
(salva de palmas) 
Patrícia: e pronto, já acabámos. Agora vemo-nos para a semana. Vamos combinar com a Daniela 
outra data. Gostei muito. Obrigada, e espero que também tenham gostado. Gostaram? 
Camila: muito, muito.  
Carolina: sim.    
Patrícia: obrigada.  
(…) 
Patrícia: o que é que gostaram mais de fazer? da visita ou da pintura? 
Camila: daqui (oficina) 
Júlio: da pintura.  
Carla: do museu… 
Patrícia: e o Tomás? 
Tomás: lá em baixo (na oficina).  
Patrícia: e a Andreia, o que é que gostou mais? 
Andreia: lá em baixo.  
Patrícia: e a Camila? 
Camila: em baixo (oficina).  
Patrícia: e o Rui? 
Rui: lá em baixo (na oficina).  
Patrícia: e o Fernando, o que é que gostou mais? 
Fernando: muito, gostei muito.  
Patrícia: mas o que é que gostou mais, dali dentro do museu ou quando fomos lá em baixo? 
Fernando: foi ao museu e fomos lá em baixo… 
Patrícia: das duas, gostou das duas? 
Fernando: sim… 
Patrícia: e a Júlia, o que é que gostou mais? 
Júlia: da pintura.  
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Patrícia: aquilo que fizemos lá em baixo ou da pintura que vimos no museu? 
Júlia: da pintura.  
Patrícia: e a Carolina? O que é que gostou mais? 
Carolina: do museu. 
Patrícia: muito bem! Obrigada, a todos por terem vindo. Espero que tenham gostado. Está bem.  
Daniela: nós é que agradecemos… 
(várias vozes em simultâneo): adeus!  !
Visita 12 de Abril !
Na exposição do museu: !
Patrícia: ainda se lembram daquela obra? Alguém se lembra quem é que foi a autora daquela obra? 
Quem é que fez? Júlio, o nome?  
Júlio: pintura. 
Patrícia: é o nome da obra não é? Pintura Habitada.  E o nome da autora, quem é que fez? Alguém 
se lembra? Aonde é que está escrito, o nome da obra? O Rui, onde é que está? 
Rui: ali. 
Patrícia: exatamente, é ali. Na tabela. Ninguém se lembra do nome da senhora? Como é que ela se 
chamava.  
Carolina: Margarida. 
Patrícia: não era Margarida, não. Chamava-se Helena… 
(várias vozes em simultâneo) Helena…  
Patrícia: Helena Almeida. E agora a obra  que nós vamos ver é esta. Alguém sabe o que é que isto 
é? É uma pintura, é uma fotografia, alguém dá algum palpite… Carla, o que é que acha que é?  
Carla: uma fotografia.  
Patrícia: é “uma fotografia”. Alguém acha que é outra coisa, sem ser uma fotografia? Acham que 
pode ser outra coisa? 
Júlio: não sei o nome… 
Patrícia: não sabe o nome do que é? O Fernando sabe? 
Fernando: sei.  
Patrícia: qual é? 
Fernando: fotografia é esta. 
Patrícia: “fotografia”, e a Carolina?  
Carolina: fotografia… 
Patrícia: nós não sabemos bem o que isto é, não é bem uma fotografia, também não é uma pintura, 
porque a pintura é pintada com tinta… Isto é feito numa espécie de placas em plástico e é 
recortado… Portanto nós não sabemos bem o que é…se é escultura, mas também não precisamos de 
saber o nome, se é uma pintura, escultura, fotografia…é uma imagem, não é…E o que é que ela está 
aqui a representar. O Júlio, o que é que temos ali?  
Júlio: é uma senhora. 
Patrícia: uma “senhora”. Toda a gente concorda com o Júlio? Acham todos que é uma senhora? 
Alguém acha que não é uma senhora? O Fernando acha que não é uma senhora? Porquê? Acha que 
é o quê? Acha que é uma senhora ou um homem? 
Carla: é um homem.  
Patrícia: é um “homem”. A Carolina, acha que também é um homem ou também é uma senhora?  
Carolina: um homem… 
Patrícia: quem é que acha que é um homem? Camila, é um homem ou uma senhora? 
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Camila: é uma senhora.  
Patrícia: é uma senhora, exatamente. E porque é que vocês acham que é uma senhora?  
Júlio: porque tem o cabelo assim… 
Patrícia: não tem o cabelo, assim tão justinho, é mais saído…E qual é a posição em que esta senhora 
está? Alguém me sabe dizer? Camila, vamos olhar aqui para a obra, qual é a posição. Venha 
comigo…em que posição em que ela está? Vamos tentar imitar…A Camila acha que ela está 
assim…Toda a gente acha que ela está assim, nesta posição? 
Carolina: não… 
Fernando: não. 
Patrícia: o Fernando acha que não? Qual é a posição em que ela está Carolina? A Carolina disse que 
ela estava assim…E a Carolina? Assim, acha que ela está com os braços abertos?  
Júlia: não… 
Patrícia: não está…a Júlia acha que não? É por causa disto aqui que a Carolina acha que ela está 
com o braços abertos? A Júlia, vamos embora, qual é a posição? Vamos olhar para a imagem. 
Vamos olhar aqui para a cabeça, para os braços, e como é que ela está? 
Júlia: tem assim os braços abertos… 
Patrícia: tem os braços abertos? acha? Vamos ver aqui, olhar bem…Acha que ela está com o braços 
abertos? 
Julia: sim. 
Patrícia: está assim? Acham que ela está assim? 
(várias vozes em simultâneo): não.  
Patrícia: como é que está Júlia? 
Júlia: abertos. 
Patrícia: estão aqui os braços abertos, ou estão encolhidos? 
(várias vozes em simultâneo): encolhidos.  
Patrícia: e aqui, o que é isto, que está aqui?  
Júlia: mãos… 
Patrícia: as mãos. Então e como é que as mãos vão aparecer aqui?  
Júlia: assim… 
Patrícia: exatamente. A Júlia, vai mostrar a toda a gente como é que ela está. Ela está assim…
Concordam? Acham que é assim, que ela está? Carolina, é assim? 
Carolina: não… 
Júlio: sim… 
Dina: como é que tu achas que a senhora está. 
Júlio: a senhora?  
Dina: sim.  
Júlio: assim, com as mãos assim.  
Patrícia: exatamente. Ela está com o braço assim. E porque é que vocês acham que esta senhora não 
tem olhos, não tem boca, não tem nariz… 
Júlio: não tem boca, nariz, nem os olhos… 
Patrícia: porque é que vocês acham que ela não tem isso?  
Júlio: esqueceram. 
Patrícia: esqueceram?  
Júlio: sim. 
Patrícia: toda a gente concorda?  
(várias vozes em simultâneo): sim. 
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Patrícia: olhem, se vocês olharem aqui para o chão, o que é que vos aparece aqui? Alguém consegue 
ver esta mancha escura? Quem é que sabe o que é que é isto, que está aqui a perseguir-me? Já 
viram? 
Júlio: uma sombra… 
Patrícia: é uma sombra. Já viram que por onde eu vou ela vem também? E de onde é que vem esta 
sombra? Porque é que está aqui esta sombra? Já viram aqui as luzes… 
Júlio: as luzes… 
Patrícia: olhem ali para a Daniela. Também está ali…Acham que isto poderá ser uma sombra?  
Júlia: é uma sombra. 
Patrícia: é uma sombra já viram? A minha sombra, também não tem olhos, não tem nariz, não tem 
boca, não tem. A única diferença, é que as sombras são escuras, pretas, e esta aqui é…qual é a cor 
Fernando?  
(várias vozes em simultâneo): é cor-de-rosa.  
Patrícia: e quem é que acham que era esta senhora? acham que era amiga de quem fez esta obra, 
acham que era uma pessoa desconhecida, quem é que vocês acham que era? Acham que a pessoa 
que fez esta obra, conhecia a pessoa que está ali representada? É uma pergunta difícil? Portanto, 
está aqui uma pessoa representada, não é? E acham que foi ela que fez, ou foi outra pessoa que a 
fez? Quem é que fez, é a pessoa que está ali dentro ou foi outra pessoa?  
Júlio: foi outra pessoa.  
Patrícia: “foi outra pessoa” exatamente. Portanto, já sabemos que não foi a mesma pessoa. Foi outra 
pessoa que fez essa. E acham que essa pessoa que fez, conhecia esta?  
(várias vozes em simultâneo): não.  
Patrícia: não conhecia? Acham que conhecia?  
(várias vozes em simultâneo): não. 
Patrícia: não. Toda a gente acha que não conhecia. Era uma pessoa desconhecia, era? Que ia a 
passar na rua, era? 
Camila: era.  
Patrícia: era uma amiga, era uma amiga da autora. Não era uma pessoa desconhecida. E como é que 
acham que foi feita?  
Júlio: com uma tesoura, e com os parafusos.  
Patrícia: exatamente…e como é que acham que ela fez, ela antes de fazer com a tesoura? Ela teve 
que fazer o contorno, da forma, não foi? Vamos supor, estava a sombra da senhora, e ela fez o 
contorno da sombra, em vez de contornar a pessoa. Então eu tenho aqui, um material, que vocês vão 
usar. E nós vamos fazer aqui um exercício, ao contrário. Vocês vão, imaginar como seria esta 
senhora que está aqui…os cabelos, os olhos… Portanto, nós vamos partir da sombra, para a figura, 
para a pessoa, para a senhora. Então, esta eu vou dar ao Júlio (recurso aos materiais didácticos)…
aqui aonde é que está isto? quem é que sabe? em relação a esta? É esta ou é esta? A primeira ou a 
segunda?  
Júlia: a segunda.  
Patrícia: a senhora, esta é a senhora? ou é esta a parte detrás.  
(várias vozes em simultâneo): é a detrás…então, vamos dar ao Júlio. 
Patrícia: e o que é que temos aqui, agora. 
Júlia: a senhora. 
Patrícia: é a senhora? Carolina, é o quê? 
Carolina: a senhora. 
Patrícia: a senhora. A Andreia, também acha que é a senhora? 
Andreia: sim. 
Patrícia: é a senhora. Quem é que quer ficar com a senhora?  
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Andreia: eu.  
Patrícia: a Andreia!  
Carolina: eu. 
Patrícia: a Carolina vai ficar com outra coisa, está bem? E o que é que temos aqui?  
Júlio: casaco. 
Patrícia: sim, é um casaco ou uma camisa, que não está aqui, porque aqui é uma sombra. Quem é 
que quer ficar com a camisa? 
Fernando: eu!  
Patrícia: e isto, o que é que temos aqui? 
(várias vozes em simultâneo): as mãos.  
Patrícia: as mãos ou só temos uma mão? 
Júlio: só temos uma mão.  
Patrícia: sim, só temos uma mão. Quem é que quer ficar com a mão? 
Carolina: eu… 
Patrícia: muito bem! E aqui, o que é isto.  
Júlia: o cabelo.  
Patrícia: o cabelo! Quem é que quer ficar com o cabelo? Ninguém? 
Dina: Rui, não queres ficar com o cabelo? 
Rui: sim. 
Patrícia: o Rui fica com o cabelo! E agora as meninas, o que é que fica a faltar à imagem que nós 
estamos a criar? O que é que dissemos há bocado? 
Carla: olhos.  
Patrícia: então vamos tirar aqui os olhos…um olho fica para a Júlia, outro olho…e mais? 
Carla: a boca. 
Patrícia: a boca…A Carla fica com a boquinha…e o que é que falta Camila? 
Camila: as mãos… 
Patrícia: as mãos? Quem é que tem as mãos? É a Carolina…E o que é que falta ao rosto? Temos os 
olhos, temos a boca, o que é que falta? Quem é que quer ajudar a Camila?  
Carla: o nariz… 
Patrícia: o nariz…exatamente. Temos aqui o nariz. Então agora, todos juntos, vamos fazer, a 
senhora, está bem? Então o Júlio, venha aqui para ao pé de mim… Então, isto é o fundo da obra, 
não é? É a parte detrás da obra, como está ali, está toda lisa…Tem várias cores ou só tem uma cor? 
Carla: uma. 
Patrícia: uma cor, qual é a cor? Carolina? 
Carolina: amarelo. 
Patrícia: é amarelo? 
Júlio: não, é vermelho. 
Patrícia: é vermelho. sim é cor-de-rosa. É parecido.  
Fernando: é o cor-de-rosa.  
Patrícia: e então o que é que vem a seguir a este fundo? olhem todos para os objetos que vocês têm 
na mão, e o que é que vem a seguir? o que é que vamos pôr.  
(várias vozes em simultâneo): a senhora. 
Patrícia: sim, a senhora. Quem é que tem a senhora?  
Andreia: eu. 
Patrícia: então venha cá. O Júlio, fica aqui…vamos pôr a senhora (…) e vamos colar aqui…A 
Andreia já se pode sentar…E agora, o que é que vem a seguir? O que é que querem pôr a seguir? Já 
temos a camisa, temos os braços, temos o rosto. O que é que querem começar a fazer? O tronco ou 
o rosto?  
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Carolina: os braços… 
Patrícia: primeiro se calhar temos que por a camisa…antes de pôr os braços…vamos primeiro o 
Fernando, vamos embora. Muito bem. (…) E agora quem é que é a seguir? É a Carolina…vamos 
embora! Pode-se sentar. Já viram que está com uma posição, quem é que fez esta posição, já não me 
lembro se foi a Júlia ou a Camila. Quem é que fez assim.  
Carla: foi a Júlia. 
Patrícia: foi a Júlia, já viram? Está com os bracinhos assim…agora vamos fazer o rosto. Quem é 
que falta, quem é que tem os elementos do rosto? …Os olhos, então vamos por os olhos. Vamos 
Júlia,  acha que está bem assim?  
Júlia: não.  
Patrícia: já viu que as sobrancelhas estão para baixo?  
Júlia: as sobrancelhas assim, ao contrário.  
Patrícia: é ao contrário, não é? A seguir, quem é que quer vir a seguir, e que ainda não veio? 
Dina: o que é que falta mais? 
Carla: a boca. 
Patrícia: a boca! Então vá…vamos Carla, vamos pôr a boca. Temos que deixar espaço para o 
nariz…um bocadinho mais para baixo. Isso! E agora quem é que vem a seguir? …A Camila. Aqui? 
Camila: aqui!  
Patrícia: já está! E agora, quem é que falta? Rui, o que é que falta? 
Rui: o cabelo. 
Patrícia: é o cabelo! Então, vamos pôr o cabelo. Já viram a imagem que nós criámos, da senhora? 
Fernando: é uma senhora.  
Patrícia: e como é que ela está com os braços? 
Camila: assim… 
Patrícia: e qual é que é a sombra, e qual é que é a figura, destas duas? Onde é que está a sombra?  
Júlio: atrás… 
Patrícia: é esta, a sombra. E esta não é sombra, porquê Carla? 
Carla: porque tem os olhos… 
Patrícia: porque tem os olhos, a boca, o nariz…exatamente. Obrigada. (…) Vocês lembram-se de eu 
ter falado com vocês, e disse-vos que estava a fazer um trabalho, porque eu sou estudante, e que 
estava a fazer uma trabalho aqui no museu e, vocês iam ajudar-me a fazer esse trabalho…lembram-
se?  
Fernando: sim, sim, eu lembro-me.  
Patrícia: e através das vossas opiniões, das vossas ideias que vocês dão aqui, quando estão a ver as 
obras, vocês estão a ajudar-me a fazer este trabalho. E uma ideia que eu tive ao fazer este trabalho, é 
fazermos um vídeo. Vocês sabem o que é um vídeo? 
Júlio: sim. 
(…) 
Patrícia: e o que é que eu queria vocês me dissesse neste vídeo: é que cada um me dissesse o que é 
para si um museu. Vocês têm uma ideia, daquilo que acham que é um museu? 
Júlio: sim, um museu. 
Patrícia: então vocês querem todos ajudar-me a fazer esse vídeo. Fazemos agora? 
(várias vozes em simultâneo): sim. 
Patrícia: então eu vou agora, começar a pedir ao Júlio, para dizer o que é para si um museu. O Júlio, 
vai-me explicar, está bem, vai dizer o que quiser. Vamos levantar. O que é para si um museu? 
Júlio:  um museu? 
Patrícia: sim!  
Júlio: é uma coisa de arte.  
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Patrícia: o que é podemos fazer num museu? 
Júlio: pusemos um cartão e, depois os braços, a boca e o cabelo.  
Patrícia: e o que temos nas paredes do museu? 
Júlio: temos coisas para depois cortar com a tesoura.  
Patrícia: e aquilo que falámos na entrada, o que é que podemos ver no museu? 
Júlio: as plantas… 
Patrícia: e aqui dentro? o que é isto que está recortado?  
Júlio: foi outra pessoa que cortou com a tesoura e depois pôs no fundo do quadro. 
Patrícia: exatamente. E é uma pintura, é uma escultura… 
Júlio: é uma escultura. 
Patrícia: portanto nós podemos ver no museu o quê? é desenhos? 
Júlio: é desenhos ou fotografias.  
Patrícia: e mais… 
Júlio: uma bola, a sair do chão - em referência à obra Durante o Sono (2002) de Rui Chafes. 
Patrícia: muito bem. Obrigada.(…) E a Júlia, já pensou no que vai dizer. Pode-se levantar? (…) O 
que é para si um museu? O que podemos ver num museu? …Está envergonhada? 
Júlia: …não. 
Patrícia: o que podemos ver num museu? 
Júlia: o museu…pintura, a senhora… 
Patrícia: exatamente. E mais, o que vimos da outra vez? 
Júlia: pintura… 
Patrícia: uma pintura… e a Júlia, gosta de ir ao museu? 
Júlia: sim… 
Patrícia: porquê?  
Júlia: a amiga Carla minha amiga.  
Patrícia: muito bem. E a Carla, pensou no que vai dizer? Vamos levantar. O que é para si um museu. 
Carla: eu gosto de ir ao museu porque gosto de pinturas e de esculturas.  
Patrícia: e o que é que podemos ver no museu?  
Carla: fotografias, esculturas e… 
Patrícia: quando diz que gosta de ir ao museu porque gosta de ver as pinturas… 
Carla: porque eu… 
Patrícia: gosta de fazer os desenhos, o que é que a mais entusiasma quando vem ao museu?  
Carla: gosto da fazer desenhos.  
Patrícia: e gosta de conversar acerca das obras?  
Carla: gosto, sim.  
Patrícia: obrigada. Muito bem. O Rui, quer vir a seguir? 
Rui: eu toco bateria. 
Patrícia: o Rui toca bateria? Tão bom…(…) O que é para si um museu? 
Rui: é um museu. 
Patrícia: o que é que tem um museu? 
Rui: é grande.  
Patrícia: o que é que nós vemos no museu? 
Rui: é uma senhora.  
Patrícia: é uma senhora. E mais, o que podemos ver no museu? são só as senhoras. O que é que 
famoso ali fora? Podemos ver desenhos, não é? 
Rui: desenhos… 
Patrícia: obrigada. A Camila, vamos levantar. O que é para si um museu? O que é que tem um 
museu? Está envergonhada?. O que é que a Camila gosta de fazer no museu? Gosta de conversar 
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acerca das obras? É?  E o que é que gosta mais de ver? Gosta de ver pinturas, desenhos. O que é que 
gosta mais de fazer? É aqui neste espaço? Ou é depois no atelier, quando agente faz os desenhos. O 
que é que gosta mais? É no atelier, é? Obrigada. A Andreia, pensou no que vai dizer? 
Andreia: sei, sei… 
Patrícia: o que é para si um museu? 
Andreia: desenhos 
Patrícia: é desenhos, e mais? 
Andreia: fazer trabalhos… 
Patrícia: e mais? Não tenha vergonha…diga!  
Andreia: é a senhora… 
Patrícia: obrigada. (…) O que é para si um museu Fernando?  
Fernando: museu, tem desenhos e pintura e senhoras… 
Patrícia: o que é que gosta mais de fazer no museu? 
Fernando: eu gosto, de museus para pintar os desenhos… 
Patrícia: obrigada. Carolina! (…) O que é para si um museu?  
Carolina: pintura… 
Patrícia: o que é que mais gosta de fazer quando vem aqui ao museu?  
Carolina: é ver… 
Patrícia: e o que é que vemos, aqui no museu?  
Carolina: muita coisa… 
Patrícia: e o que é que está pendurado na parede?  
Carolina: é um desenho. 
Patrícia: obrigada. (…) Agora vamos embora… (…) 
Júlio: aonde é que vamos? Vamos fazer os quadros?  
Patrícia: agora vamos para a oficina. Vamos fazer os quadros.  !!
Na oficina do museu 
  
Dina: A partir da altura que fizeram a primeira visita continuaram a manter o entusiasmo e a 
ansiedade, para ver qual era o dia em que voltavam. Depois devido à greve, houve aquela alteração, 
e continuou a ansiedade. Alguns até achavam que vinham à visita antes das férias da Páscoa. Isto 
para eles foi muito confuso. Mas adoraram saber que na altura em que entrassem novamente na 
Cercica, iriam passar dois dias e voltariam e (..) conseguiram memorizar, alguns nomes, algumas 
situações que se tinham passado. Foi muito giro, ver todos este trajeto que têm feito, estes que têm 
menos autonomia, em mostrarem o interesse. Alguns, surpreenderam-me até a mim pela positiva. 
(…) 
Patrícia: estão a ver as obras que vimos? Qual é que gostaram mais?  
Júlio: a senhora.  
Patrícia: todos gostaram mais desta (Sombra Projectada de Christa Maar (1968))?  
(várias vozes em simultâneo): sim.  
Patrícia: porquê?   
Júlio: é uma obra cor-de-rosa.  
Patrícia: gostou mais porquê? Em relação a esta? O que é que gosta mais?  
Júlio: é cor-de-rosa.  
Patrícia: é da cor? Gosta mais da cor desta? 
Júlio: sim.  
Patrícia: e o Rui qual é que gostou mais? Desta? Porquê, por causa da cor?  
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Rui: cor-de-rosa.  
Patrícia: é cor-de-rosa. E a Camila qual é que gostou mais?  
Camila: desta. 
Patrícia: e o Fernando? 
Fernando: do cor-de-rosa. 
Patrícia: porquê? 
Fernando: eu gosto da rosa. E a Carolina, qual e que gostou mais?  
Carolina: cor-de-rosa. 
Patrícia: e a Carla, também, foi da cor-de-rosa?  
Carla: sim. 
Patrícia: e a Andreia?  
Andreia: a cor-de-rosa.  
Patrícia: e a Júlia? 
Júlia: a cor-de-rosa.  
Patrícia: também gostou mais da cor-de-rosa. (…) 
Luís: Desculpe Patrícia, posso fazer uma pergunta, a obra, a senhora de cor-de-rosa que vimos hoje 
também é da Helena Almeida?  
Patrícia: não… é de outra pessoa. Já vamos ver isso. Eu tenho aqui, aonde estava escrito, é uma 
tabela. Lembram-se de termos falado disso?     
Júlio: sim. 
Patrícia: aonde estava escrito? 
Júlio: sim, escrito.  
Patrícia: lembram-se? 
Júlio: lembro. 
Patrícia: é uma tabela, não é? Lembram-se de termos falado das informações dessa tabela. Então eu 
vou pedir aqui, à Carla, se ela me pode dizer as informações que estão na tabela. Em primeiro lugar, 
o que é que temos? Vocês sabem, aqui, esta etiqueta é o quê?  
(várias vozes em simultâneo): o nome. 
Patrícia: é o nome. É o nome da pessoa que fez. Estão a ver aqui o bonequinho? Tem assim uma 
etiqueta. Rui, está a ver? É o nome.  
Fernanda: como este.  
Patrícia: sim, como este. Qual é o nome? Sabe, Carla, eu ajudo se for preciso. 
Carla: um “O”. 
Patrícia: e antes do “O”, o que é que temos? 
Carla: um “I”… 
Patrícia: é um “L”.  
Carla: um “U”, um “R”… 
Patrícia: exato… 
Carla: um “D”, um “E” e um “S”.  
Patrícia: sim, Lourdes…e a seguir? 
Carla: um “C”… 
Patrícia: sim… 
Carla: um “A”, um “S”, um “T”, um “R” e um “O”.  
Patrícia: sim, como é que se lê? 
Carla: Cas…tro… 
Daniela: estás a dizer muito bem… 
Patrícia: então, qual é o nome? Qual foi o primeiro nome que dissemos? 
Júlio: Castro… 
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Patrícia: não, esse é o segundo…e o primeiro, qual foi que ela disse? Começava por um “L”? (…) 
Lourdes… 
(várias vozes em simultâneo): “Lourdes”… 
Daniela: Lourdes Castro… 
Patrícia: Lourdes Castro. É nome da autora. Querem ver a fotografia dela, da senhora que a fez? 
Não é a senhora que estava pintada de cor-de-rosa…é quem fez… 
Daniela: estás a ler o resto Carla, é? Estás, e então? Queres dizer alguma coisa aos colegas?  
Patrícia: o que é que acha que temos aqui, Carla. Isto é o quê? Que desenho é este.  
Carla: um número.  
Patrícia: alguém se lembra ainda, o que é que temos na tabela. É o nome, e mais? 
Carolina: é o nome… 
(…) 
Patrícia: aqui, o que é que temos aqui… 
Júlio: um sol… 
Andreia: é um calendário. 
Patrícia: é um calendário. Muito bem. Que nos diz a data. Que data é que é? 
Carla: dezanove… 
Patrícia: isto é um mil, nove… 
Carla: seis, oito… 
Patrícia: 1968. Que data é esta? Sabe, Júlio? 
Júlio: é a data que nasceu…uma pessoa. Uma pessoa disse a outra, em que ano nasceste. E ela disse 
o ano em que nasceu.  
Patrícia: exatamente, é a data em que nasceu, mas aqui, isto não se refere a uma pessoa mas sim à 
obra.  
Júlio: que obra? 
Patrícia: à cor-de-rosa. 
Júlio: ahh. 
(risos) 
Patrícia: portanto, à data a que a obra cor-de-rosa nasceu. Qual é a data, lembram-se? …1968… 
Daniela: quem é que aqui nasceu em 1968?… Olhem, tem a idade do Luís. Que idade é que tem o 
Júlio? 
Dina: o Júlio nasceu nos anos cinquenta e qualquer coisa…Já é mais velho que a obra, quando a 
obra nasceu, o Júlio, já cá estava… 
Daniela: mas olha tu ainda eras nascido mas o Luís ainda não. Foi no mesmo ano em que o Luís 
nasceu.  
Luís: eu tenho a mesma idade desta senhora…Da senhora de cor-de-rosa.  
Daniela: sim, não é da senhora. A senhora devia ser mais velha.  
Patrícia: Muito bem. E agora, temos aqui mais a técnica, como é que ela foi feita. E aqui, é as 
medidas da obra.  
Júlio: a fita métrica, para medir uma pessoa.  
Patrícia: é como no nosso Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão, todos temos não é. O que é 
que têm no Cartão do Cidadão e no Bilhete de Identidade.  
Carla: o nome, a idade… 
Patrícia: a data em que nascemos, não é? E mais? 
Daniela: a nossa altura, também, não é?  
Patrícia: e tem outra coisa, não tem os nomes dos nossos pais? 
(várias vozes em simultâneo): sim.  
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Patrícia: que foi quem nos fez, não foi? E as tabelas também têm isso tudo, têm a medida, o nome, e 
o nome de quem as fez.  
Júlio: quem me fez ? 
Patrícia: o Júlio, foram os seus pais. Aqui esta obra foi a Lourdes Castro, em 1968. 
Júlio: a Lourdes Castro, sim.  
Patrícia: obrigada, Carla.  
Carla: de nada.  
Patrícia: agora, o que nós vamos fazer, é um trabalho em equipas.  
Júlio: o que é equipas?  
Patrícia: quem é que sabe explicar ao Júlio, o que é uma equipa? A Carolina? O que é uma equipa? 
(…) O que é que é um grupo?  
Júlio: um grupo é onde pessoas… 
Dina: o que é que somos nós aqui assim…o que é que nós fazemos… 
Júlio: um rapaz e raparigas… 
Patrícia: então o que é que nós somos todos juntos? ….Somos um grupo.  
Júlio: um grupo de rapazes e de raparigas… 
Patrícia: exatamente. Também podemos ser uma equipa. Aqui o que eu propunha e que nos 
juntemos em grupos de duas pessoas. Como é que querem fazer? Escolher essa outra pessoa para 
trabalhar?  
Carla: eu quero a Júlia.  
(…) 
Júlio: o Rui…   
Daniela: e o Fernando com quem que trabalhar?  
Fernando: com a Júlia.    
Daniela: a Júlia, já está.  
Fernando: a Camila…  
Daniela: e a Carolina trabalha com a Andreia. 
Patrícia: Cada um, vai escolher uma cor de uma cartolina. Temos várias cores, temos preto, 
vermelho…branco…cor-de-laranja… 
Daniela: é só uma que escolhem… 
Patrícia: então agora vamos começar a fazer o nosso trabalho em equipas. Quem é que quer ser a 
primeira equipa? Duas equipas…As duas levantam-se e vão levar a sua cartolina (…) O que é que 
está aqui na parede? 
Carla: é uma sombra… 
Fernando: é uma sombra.  
Patricia: exatamente. Como é que eu posso fazer, para eu fixar esta sombra, tornar esta sombra 
permanente. Porque se eu me mexer ela desaparece. Não está aqui pois não? E agora apareceu. 
Como é que eu posso fazer, para ela ficar, aqui para sempre….para ela não desaparecer? 
Fernando: as nuvens…  
Patrícia: diga lá Carla? 
Carla: pintar… 
Patrícia: exatamente, pintar. Portanto, nós vamos pintar uma sombra para que essa sombra não 
desapareça. Está bem. Vamos lá. Primeiro, a Carla vai por a sua sombra e a Júlia vai desenhar. Vai 
pôr a sombra na posição de como quer que ela fique para sempre. Está bem? Vamos olhar para 
aqui…Deixe a Júlia, selecionar…Qual é a posição que quer ficar?  
Carla: assim… 
Patrícia: então a Júlia vai contornar aqui a sombra. Está bem? A Carla não se pode mexer… 
Participante 5: não se pode mexer. 
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Patrícia: não…A Carla não se pode mexer. A Júlia vai começar por aqui…Quer ajuda? 
Júlia: sim… 
(…) 
Dina: estão a ver o que os colegas estão a fazer? Portanto o que a Júlia está a fazer é contornar a 
sombra da Carla. Certo? Depois vocês vão fazer todos… 
Júlio: as pessoas não se podem mexer… 
Daniela: não. A pessoa que faz a sombra não se pode mexer.  
Patrícia: agora vamos trocar.  
Júlia: ficou bonita.  
Patrícia: agora é a Júlia que vai fazer a sombra. 
Dina: qual é a posição que queres ficar? A Júlia, é que escolhe, qual é a posição em que quer ficar 
na sombra e a Carla vai desenhar…é ao contrário.  
Patrícia: qual é a posição que quer? É assim que quer ficar?  
Júlia: é. 
Patrícia: então, agora não se pode mexer. Muito bem.  
Carla: já está. Ficou bonita? 
Patrícia: ficou. Agora vamos a outra equipa. Qual é a posição, escolha? 
Júlio: é assim… 
Patrícia: vamos desenhar Rui? Vamos fazer o contorno…O Rui não se pode mexer… 
(…) 
Rui: já está.  
Patrícia: muito bem. Está bonita, Júlio? 
Júlio: sim, está bonita.  
Daniela: agora vamos cortar a sombra, está bem.  
Patrícia: muito bem, Júlio.  
Júlio: não mexe a cabeça… 
Patrícia: é difícil não é? não mexer! Está quase… Muito bem. Quem é a equipa que quer vir a 
seguir? É o Fernando e a Camila. Qual é a posição que quer? Olhem o Fernando vai fazer a sombra 
dele de lado! Vai fazer de perfil! (….) Agora vamos trocar…agora é o Fernando que desenha…Qual 
é a posição que quer? 
Camila: é esta.  
Patrícia: muito bem! Agora vão falar a Andreia e a Carolina. Vamos? Qual é a posição da sombra 
que quer? É assim… 
Carolina: é…. 
Patrícia: agora é ao contrário. Muito bem…(…) É assim?  
Andreia: sim… 
Patrícia: já está. Muito bem, Carolina!  
Dina: agora a Andreia vai cortar à volta do contorno e a Carolina também… 
Patrícia: agora vamos escolher o fundo…Qual é a cor que que para o fundo: amarelo, cor-de-rosa, 
azul, branco, preto. Qual é a cor que quer.  
Júlio: preto… 
Patrícia: e a Camila qual é a cor que quer.  
Camila: verde.  
Patrícia: verde já não há. Tem que ser uma cor destas.  
Camila: é esta. 
Luís: diz o nome da cor.  
Patrícia: há branco, preto, azul, cor-de-rosa, amarelo. Qual é a cor?  
Camila: está aqui.  
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Patrícia: Rui, qual é a cor que quer para o fundo. Escolha uma.  
Dina: qual é a cor que queres para pores por trás do verde.  
Rui: é azul. 
Patrícia: Fernando qual é a cor? 
Fernando: é esta.  
Patrícia: o amarelo? 
Fernando: o amarelo. 
Patrícia: Carla, qual é a cor que quer? 
Carla: cor-de-laranja.   
Patrícia: Júlia qual é a cor que quer? Temos branco, preto, cor-de-rosa e vermelho.  
Júlia: o vermelho.  
Patrícia: então agora vamos colar atrás.  
Dina: então agora vamos colar a tua sombra? 
Patrícia: o Júlio agora vai pensar no que vai dizer quando tiver que apresentar a sua obra… 
Júlio: sim… 
Dina: vai trabalhando no discurso!   
Daniela: estás tão gira! 
Patrícia: a Carolina ficou mesmo com o cabelo igual, não foi? 
Dina: significa que a Carolina trabalhou muito bem… 
Patrícia: e a Andreia que fez a sombra dela. (..) Cada um vai apresentar a sua obra. Então, vamos 
levantar para toda a gente ver…para os colegas, não é para mim… 
Daniela: queres falar do teu trabalho? O que é que fizeste?  
Júlio: é a sombra.  
Patrícia: quais são as cores que escolheu? 
Dina: ninguém diz? 
Carolina: cor-de-rosa e preto.  
Patrícia: muito bem. Vamos bater palmas. Agora é o Rui.  
Daniela: o que é que fizeste.  
Rui: é verde. 
Patrícia: e o fundo? 
Rui: é azul.  
Patrícia: e de quem é a sombra?  
Rui: eu… 
Patrícia: Muito bem. Camila, vamos mostrar para os colegas…Quem é que está aí? 
Camila: sou eu. 
Patrícia: muito bem. E quais são as cores?  
Camila: encarnado. 
Patrícia: e a sombra? 
Camila: verde.  
Patrícia: é verde? 
Carla: não, cor-de-rosa.  
Patrícia: muito bem.  
(salva de palmas) 
Patrícia: quais são as cores, Júlia? 
Júlia: a Júlia.  
Patrícia: sim, é a Júlia. E esta cor, qual é?  
Júlia: vermelho… 
Patrícia: e esta? 
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Júlia: é azul. 
Patrícia: concordam… 
Carla: não. É cor-de-laranja.  
Patrícia: muito bem… 
Dina: o que é que está aí? 
Andreia: cor-de-rosa, branco.  
Patrícia: e quem é que está representado? 
Andreia: sou eu, a Andreia.  
Patrícia: muito bem.  
(salva de palmas) 
Carla: sou eu, escolhi o verde com cor-de-laranja.  
Patrícia: porque é que escolheu o verde e o cor-de-laranja?  
Carla: o verde porque eu sou do Sporting.  
Patrícia: muito bem! E o cor-de-laranja? 
Carla: o cor-de-laranja, porque eu trago umas meias cor-de-laranja.  
Patrícia: muito bem!  
(salva de palmas) 
Daniela: Carolina, agora és tu!  
Dina: quais são as cores que a Carolina escolheu? 
Carolina: amarelo…preto… 
Daniela: e quem é que está aí? 
Carolina: eu… 
Patrícia: e o que é que são essas coisas que estão levantadas aí em cima?  
Carolina: é o cabelo… 
(salva de palmas) 
Patrícia: muito bem! Quais são as cores? 
Fernando: as cores…azul. 
Patrícia: e o fundo?  
Fernando: muitas nuvens? 
Patrícia: tem algum desenho? 
Fernando: é a sombra das nuvens… 
Patrícia: e essa cor que está aí por trás?  
Fernando: e amarelo… 
Dina: boa muito bem. 
(salva de palmas) 
Patrícia: então vamos terminar. Agora tenho umas folhinhas para vocês…que o Júlio gosta muito. 
Lembram-se das folhinhas que eu vos dei na última vez? 
(várias vozes em simultâneo): sim. 
Patrícia: o que é que vocês fizeram com as folhas? 
Júlio: estão em casa. 
Patrícia: e viu, leu? 
Júlio: vi.  
Patrícia: e gostou.  
Júlio: gostei.  
Dina: e mostraste a quem?  
Júlio: à minha mãe.  
Patrícia: foi? E o que é que disse à sua mãe quando lhe mostrou?  
Júlio: eu mostrei o meu trabalho…  
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Patrícia: vocês sabem o que está aqui dentro destas folhas? 
Camila: sim.  
Patrícia: é o quê?  
Camila: o que tu disseste.  
Patrícia: o que eu disse, quando? Agora ou lá dentro? 
Camila: lá dentro.  
Patrícia: exatamente. Portanto, estas folhas explicam o que eu vos tive a dizer lá dentro. Muito bem. 
E agora, outra folha que eu tenho aqui, é uma folha que é um inquérito.  
Júlio: o que é um inquérito? 
Patrícia: o que é que é um inquérito, pergunta o Júlio? Alguém sabe, o que é um inquérito. O que é 
isto que está aqui.  
Carla: é um ponto de interrogação.  
Dina: boa Carla, é um ponto de interrogação.  
Patrícia: e quando é que nós pomos os pontos de interrogação?  
Carla: quando acaba a frase.  
Daniela: e serve para quê?  
Luís: quando uma frase tem um ponto de interrogação, é o quê? 
Patrícia: …é uma pergunta. Então, temos aqui um inquérito, que tem muitas perguntas. É para isso 
que serve um inquérito. E estas perguntas que eu vos faço, e para vocês darem a vossa opinião, 
sobra a vossa vinda aqui ao museu, está bem? 
Júlio: sim… 
Daniela: eu vou levar os inquéritos e dois preenchem lá na minha aula. Pode ser? Com calma e 
depois entregamos à Patrícia, porque ela depois vai lá á Cercica. (…) Então, vamos agradecer à 
Patrícia, não acham?… esta visita, esta oficina… 
(várias vozes em simultâneo) obrigada.  
Patrícia: eu é que vos agradeço, porque vocês estão aqui para me ajudar a fazer o meu trabalho… !!
   !!!
  !
    !
  
     !!
     !!!!!!!
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   !
   Transcrição das gravações das visitas realizadas no CAMJAP, com os participantes com 
deficiência/incapacidade visual da FRMS !!
Nota: os nomes dos participantes foram alterados, excetuando-se os das técnicas da FRMS e 
do CAMJAP que acompanharam o estudo de caso.  !
Visita dia 28 de junho 2013 - primeiro grupo !
Na exposição do museu: !
Patrícia: sejam bem vindos aqui ao centro de Arte Moderna, nós vamos entrar para não ficarmos 
aqui no hall, e ficamos ali em uns banquinhos e depois ficamos ali melhor, está bem!   
Elias: isto é só pintura, não é?          
Patrícia: sim, a exposição que vamos ver é só de pintura.      
Elias: não tem nenhum quadro do Lautrec?        
Patrícia: não (…) Onde é que conheceu esse quadro do Picasso, já agora!?  
Participante: vi em uns comentários do Picasso.       
Patrícia: na televisão?          
Participante: sim, tenho uma amiga minha que é fã do picasso (…)    
Patrícia: pois. Pronto já estamos aqui dentro da sala de exposições e agora vamos para o1º piso, que 
vamos ver uma exposição que está do pintor português que é o Fernando de Azevedo, portanto é 
essa a exposição que vamos ver. Temos aqui uma exposição que é uma exposição temporária, 
aquela do Fernando de Azevedo também é, e temos ali outra no piso -1 outra exposição. Eu 
selecionei a do Fernando de Azevedo porque é de um autor Português e eu pensei que seria mais 
interessante para vocês ficarem a conhecer os autores Portugueses.    
Elias: qual é o género de pintura dele?        
Patrícia: já vamos falar nisso, tenho que criar um bocadinho de surpresa!   
Participante: é a sua área?          
Patrícia: é.            
Elias: mas é de pintura ou de escultura?        
Patrícia: não, eu ou sou mais da área dos museus.      
Participante: há sim, está bem.         
Patrícia: tirei um um curso de história de arte e especializei-me em museologia. Agora temos aqui 
umas escadas e vamos subir. Eu vou buscar os bancos. Vou por umas etiquetas em vocês para saber 
o vosso nome. Para vos tratar pelo vosso nome.        
Patrícia: Eu sou a Patrícia e nós estamos aqui em primeiro lugar. Agradeço-vos imenso por terem 
participado neste estudo que eu estou a fazer para uma investigação para uma tese de doutoramento, 
que tem a ver com pessoas com deficiência visual e outros tipos de deficiência em museus de arte e, 
portanto, no âmbito desta pesquisa obviamente que é muito mais valiosos eu ter a vossa opinião, ter 
a vossa presença aqui dentro do museu, do que estar a fazer um estudo apenas ao nível teórico. A 
vossa participação aqui no museu vai-me dar ferramentas, quer através da vossa atitude, da vossa 
opinião e, depois, também vou entregar um inquérito para vocês dizerem o que acham com algumas 
perguntinhas. Também é muito bom que tenha essa vossa resposta. Eu já tinha feito uma 
investigação no mesmo âmbito e também com a colaboração da Sain, e que por exemplo participou 
ali o André. E foi muito importante essa visita, porque tinha precisamente a vossa opinião e ao 
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mesmo tempo (…) quero vos dar alguma coisa com esta visita, que vocês se sintam bem aqui no 
museu, e que saiam daqui a saber um pouco mais do que é a arte. Por outro, lado a vossa 
participação a longo prazo poderá ter algum impacto no âmbito dos museus e espero que um dia os 
museus façam mais este tipo de visita porque atualmente ainda não existe este tipo de visitas com 
regularidade. Por exemplo, se formos a uma museu em Espanha ou nos Estados Unidos ou em 
Londres, há visitas para pessoas cegas uma vez por mês. Basta vocês marcarem e podem ir ao 
museu…era isso que eu gostava que acontecesse. (…)       
Patricia: pois mas o vosso contributo também é importantes e portanto são estes pequenos passos 
que podem levar a uma passo maior.         
Roberto: muitas das vezes isso não está interiorizado na nossa cultura. Pensa-se se eu sou cego, o 
que é que eu vou fazer ao museu? Cabe a nós o facto de mudarmos isso, não é?   
Patrícia: exatamente.            
Roberto: infelizmente em Portugal as pessoas acomodam-se, em vez de irem ao lugar certo, ou 
sugerir ou reclamar ou o que for. E acho que cada vez mais tem que ser com estas iniciativas da 
nossa parte, ou dentro daquilo que a Patrícia está a fazer.       
Patrícia: pois!            
Roberto: porque a grande diferença é essa!         
Patrícia: isso que está a dizer, tem a ver com uma ideia de que agora se fala muito que é a ideia da 
inclusão. Já agora gostava de ter a vossa opinião. O que é para vocês a inclusão? Por exemplo, há 
uns tempos atrás falava-se na integração e agora fala-se muito em inclusão. Qual é que vocês acham 
que é a diferença entre inclusão e integração?        
Elias: a integração é nós integramos num grupo onde vão várias pessoas com várias deficiências. A 
inclusão é nós próprios, sermos incluídos naquele grupo, por nosso auto-recriação.   
Roberto: a questão é que a inclusão é incluir e esquecer. Portanto é um grupo incluir a pessoa com 
diferença ou a pessoa num grupo. Integrar é trazer essa pessoa para esse grupo e fazer com que essa 
pessoa se sinta realmente integrada ou seja que faça parte desse grupo. Incluir é o ato de isolar, 
enquanto integrar é não só incluir mas fazer com que a pessoa participe.     
Patrícia: Aquilo que eu defendo no meu estudo, tem precisamente a ver com essa ideia da inclusão. 
Quando falávamos em integração, o que se exigia é que a pessoa com deficiência se integrasse, 
portanto, a pessoa com deficiência é que tinha que se adaptar às instituições aos serviços. E o que a 
inclusão diz é precisamente o contrário, os serviços têm que se adaptar à pessoa com deficiência. 
Portanto, tem que haver uma atenção da parte dos serviços e, também, da pessoa com deficiência. E 
o que a integração dizia é que a pessoa com deficiência é que tinha que se adaptar, não lhes dando 
qualquer tipo de ferramentas e qualquer tipo de ferramentas e qualquer tipo de apoio. E agora a 
inclusão depende dessa ideia que a pessoa tem que se adaptar mas também os serviços têm que se 
adaptar e fornecer os mecanismos e as ferramentas para que a pessoa possa usufruir dos serviços em 
igualdade de circunstâncias, como uma pessoa sem deficiência. E é nesse âmbito que nós estamos 
aqui para defender a ideia de que os museus se devem adaptar à pessoa com deficiência e como o 
Roberto estava a dizer muito bem, que os museus têm que acabar com essa ideia de que uma pessoa 
com deficiência visual não vem aqui ver nada…       
Roberto: não são o museus. Somos nós próprios, as pessoas cegas!     
Patrícia: vocês têm essa ideia porque também culturalmente nunca foram habituados, não é? 
Roberto: exatamente.            
Patrícia: sempre vos incutiram a ideia…             
Álvaro: as pessoas normo-visuais é que nos incutiram essa ideia. Nós somos cegos, dizem ”o que é 
que vais fazer aos museus, se não vês nada?        
Patrícia: exatamente.                 
Álvaro: uma parte foram eles que começaram, os normo-visuais, eu também sei disso…  
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Roberto: tenho trabalhado com muitas pessoas que perderam a visão que eram pintores, e que agora 
dizem, “eu não vejo, o que é que eu vou fazer?” Ou a escultura com as mãos ou o que quer que seja. 
Eu não vejo, o que é que eu vou fazer com as mãos? E essa ideia é errada e é da pessoa e nesse caso 
não é uma questão cultural, é a própria pessoa que ficou traumatizada…O problema dos 
portugueses é que o problema é sempre dos outros. Não, o problema não é dos outros, é nosso! 
Ainda há bocado falava com o Rafael aquela história do cão, não é? Aparece um cão num 
espectáculo…            
Patrícia: pois e, não deixam entrar.          
Roberto: temos que saber aproveitar o cão para ajudar no espetáculo e a nossa questão é a mesma. 
Nós ficámos cegos, temos que aprender a ultrapassar, independentemente daquilo que ainda 
possamos ver, agora estamos cegos temos que andar para a frente, para trás esquece. Álvaro: se a 
pessoa via e sabia pintar, se a pessoa sabia esculpir, porque é que não há-de saber esculpir? Porque 
não vê? Não vemos, mas a nossa imaginação, sabe aquilo que nós já vimos, e sabíamos fazer, 
portanto pega na pedra e faz!          
Patrícia: exato, no fundo estamos aqui a falar às vezes de um preconceito. As pessoas têm uma ideia 
negativa acerca de uma coisa que talvez até não seja negativa ou como nós estamos a pensar.  
Álvaro: eu quando fiquei assim também pensei “então mas o que é que eu agora vou fazer?” Deixei 
de ver, não me posso mexer sozinho, não sei de nada. Se temos várias coisas para nos ajudar, então 
vamos embora! Temos que nos desenrascar, ou vamos ficar em casa a ver televisão ou ouvir rádio, 
de que é que nos vale? Isso é uma situação errada, que tem que se desvanecer logo nos primeiros 
momentos que deixamos de ver.          
Patrícia: Claro, exatamente. Então agora vamos começar depois de termos feito esta breve 
introdução. Portanto eu já vos disse que estamos aqui para ver a obra de um autor português que é o 
Fernando Azevedo. Estamos no Centro de Arte Moderna e vamos ver uma pintura moderna. Qual é 
a época que vocês acham que estamos a falar? O período da história da arte?    
Elias: século XX.            
Patrícia: exatamente. Normalmente falamos de arte moderna do século XX, mais do início do 
século, até aos anos cinquenta. E em relação aos períodos artísticos? Alguém conhece algum 
período artístico? Ali o Elias já me falou do Picasso.        
Elias: o cubismo            
Patrícia: cubismo, exato.                  
Elias: o renascimento            
Patrícia: sim, que é anterior e mais?          
Elias: tudo o que acaba em “ismo”!          
Patrícia: sim, neste caso aplica-se. E quem é que sabe mais algum movimento, vocês sabem de 
certeza, já ouviram falar neste que eu vos vou falar.       
Álvaro: gótico            
Patrícia: sim mas esse não é moderno. Mas digam à vontade! Começa por “S” e acaba em “ismo”. 
Roberto: simbolismo.           
Patrícia: simbolismo também existe, disse muito bem. Outro? Salvador Dalí, já ouviram falar?  
Sílvia: é Espanhol.            
Patrícia: exatamente. E qual é o movimento?         
Roberto: secionalismo?           
Patrícia: não. É o surrealismo.          
Vários: ahh!              
Patrícia: já ouviram falar no surrealismo, não já? Não estavam era a ver, assim é mais difícil, não é, 
eu a fazer perguntas? O Fernando Azevedo insere-se nesta corrente (…) O que é que vos diz a 
palavra Surrealismo?            
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Elias: surreal            
Patrícia: surreal, o que é que isso quer dizer?       
Rafael: imaginar.           
Patrícia: imaginar e mais?          
João impensável.           
Patrícia: impensável, muito bem. Já temos duas boas pistas: impensável e imaginar! E mais? 
Álvaro: irreal.            
Patrícia: irreal sim, a palavra surrealismo vem do francês, estes movimentos naquela altura 
cresceram muito em Paris e, por isso, temos muitas palavras que vêem do francês. Surrealismo quer 
dizer sur realisme - acima ou sobre a realidade e, portanto era esta ideia que vocês estavam a falar. 
Nós quando falamos de algo que está fora do realismo tem a ver com a imaginação, com o 
impensável, e que mais? Onde é que o nosso pensamento vai buscar imagens que estão fora da 
realidade?            
Elias: do inconsciente. 
Silvia: quando sonhamos.   
Patrícia: no inconsciente, exatamente e quando sonhamos!  
Sílvia: sim. 
Patrícia: e é exatamente isso que os artistas do surrealismo vão fazer: vão-nos trazer imagens que 
estão fora da realidade, que imaginam e dos sonhos que estão fora da realidade. Portanto, diz-se que 
o surrealismo é sobre a realidade. Isso era algo que até então ainda não se tinha feito. Há aqui uma 
vontade de quebrar com o mundo exterior e representar o mundo real e aquilo que eles vão 
apresentar são imagens que estão fora da realidade. E como é que eles vão fazer isso? Vão fazê-lo 
através de algumas técnicas. Nós quando olhamos para as obras surrealistas ficamos muito 
admirados  porque parece-nos que estão fora da nossa lógica, parece que não conseguimos percebe-
las, apresentam referências que não têm qualquer lógica. Isso é o que também às vezes acontece 
quando vocês sonham. O que é que acontece quando nós sonhamos?  
Elias: nós vimos a sonhar, por exemplo! 
Patrícia: vocês vêem a sonhar e como é que são esses sonhos?  
Elias: os sonhos são surreais. 
Patrícia: são surreais e, porquê? 
Elias: são coisas que não têm lógica. 
Álvaro: às vezes têm. 
Patrícia: às vezes têm! Ora temos aqui outra pista. 
Álvaro: às vezes têm lógica outras vezes não. 
Roberto: são imagens sobrepostas. 
Patrícia: sobrepostas. Pronto, vocês já estão a dizer tudo! É exatamente isso que eles vão fazer. São 
imagens sobrepostas. E porque é que é sobreposta Roberto? Porque têm um pouco de realidade e 
têm um pouco de irreal. Isso é o que os artistas do surrealismo vão fazer; têm alguns elementos que 
nós podemos relacioná-los com a nossa realidade mas por outro lado o objetivo deles é apresentar o 
mundo irreal, que vem do seu imaginário, dos seus sonhos e dos seus impulsos. Eu vou vos 
começar a ler um texto que é do Manifesto do Surrealismo, para vocês terem uma ideia de como 
isto começou. Foi feito pelo André Breton, em França, e foi ele que publicou em 1924 o Manifesto 
que dispunha as suas intenções. Portanto, eu tenho aqui um bocadinho desse excerto só para vos 
conceptualizar. Ele diz assim: !
“Tanto se crê na vida, no que a vida tem de mais precário, a vida real entenda-se, que acaba por 
perder-se toda a crença. O homem, esse sonhador definitivo, cada dia mais descontente da sua sorte 
(…) A palavra liberdade é tudo que ainda me exalta (...) Entre tanta desgraça recebida, temos de 
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reconhecer que nos deixaram a maior liberdade de espírito. (…) Para o espírito, a possibilidade de 
erro não será antes a contingência do bem? (…) Não será o medo da loucura que nos forçará a pôr a 
meia-haste a bandeira da imaginação. (…) creio na resolução futura destes dois estados, 
aparentemente tão contraditórios, que são o sonho e a realidade, numa espécie de realidade 
absoluta, de surrealidade, se pode dizer-se assim. É à conquista dela que vou, com a certeza de não 
chegar a alcançá-la (…)”. !
Patrícia: no fundo estamos aqui a falar daquilo que vocês já disseram do sonho, da imaginação, da 
irrealidade…portanto é à conquista dela que os artistas surrealistas vão. Eu escolhi três obras que 
estão aqui em exposição e a primeira obra que vamos analisar é uma pintura de grandes dimensões: 
ela tem 1,50m X 1,80m de altura, é uma pintura muito grande e faz partes de umas das técnicas que 
os surrealistas usavam para pintar essas obras que saíam de fora de qualquer lógica, que não tinham 
qualquer razão, não é. As imagens surreais. Eles vão usar diversas técnicas e uma delas é o cadavre 
exquis que é também o título da obra. O que é que quer dizer essa palavra? Não sei se vocês já 
jogaram um jogo, eu jogava quando andava na escola primária, que era um jogo em que se escrevia 
uma palavra numa papel, dobrava-se a folha de papel e depois passava-se a outra pessoa que 
escrevia outra palavra e depois passava-se a outra e a pessoa que vinha a seguir nunca via a palavra 
que era escrita e depois no fim liam o texto e, portanto, o texto, não tinha lógica nenhuma. Alguém 
já alguma vez jogou esses jogo?  
vários: não. 
Patrícia: Portanto, essa técnica cadavre exquis baseava-se nessa técnica, mas em vez de escreverem 
palavras, pintavam. 
pois. 
Patrícia: numa tela, este foi o primeiro caso em Portugal e ao nível internacional que se fez numa 
tela e foi feita por cinco autores entre eles o Fernando Azevedo, em que cada um tapava o que 
pintava, ou seja o que vinha a seguir não via o  que o outro já tinha pintado, e dois tínhamos a obra 
que não tinha qualquer tipo de lógica. Eu vou passa a apresentar-vos o desenho, que são vários 
desenhos não é, e aqui na própria obra está escrito o nome dos autores: António Domingos, António 
Pedro, Fernando Azevedo, Fernado Azevedo, Moniz Pereira e Marcelino Vespeira e diz assim: 
“primeira experiência de pintura coletiva pelo processo cadavre exquis” . Portanto isto foi a 
primeira experiência que eles fizeram. Eu vou-vos agora começar a fazer a leitura dessa obra, qual é 
o desenho que está aqui aplicado, e eu própria tenho alguma dificuldade em identificar as formas 
que aqui temos. 
Paula: …a identificar as formas.  
Patrícia:  consegue ver algumas formas? 
Paula: não, não consigo ver assim ao longe… 
Patrícia: vê elementos suspensos no ar ou mais ou menos isso? 
Paulo: vejo escuro e claro.  
Patrícia: eu vou passar a descrever para vocês ficarem com uma noção. Aqui no lado esquerdo 
inferior foi feito por um autor. E o que é que eu vejo aqui? Vejo uma esfera azulada meio 
translúcida, meio transparente, depois vejo um braço com uma mão que pela maneira que está 
pintada parece de madeira e depois vejo um pássaro com umas grandes asas abertas, depois ao 
fundo vejo uma senho que está despida em que não se consegue ver o rosto mas depois tem um véu 
azul, depois mais ao centro temos aqui uma forma arredondada que a mim me parece um tronco 
feminino que está com os joelhos afastados (…) aliás o erotismo é uma constante aqui no 
surrealismo. Isto porquê? Porque tem a ver com as privações do nosso pensamento que que o 
Homem tem e que muitas vezes são constrangidos por fatores culturais, sociais e religiosos e que 
nós nem falamos nisso e, que eles vão aqui pôr os seus pensamentos, que lhe vem à cabeça. E o 
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sensualismo feminino está aqui muito presente. Portanto temos aqui uma figura, que a mim me 
parece um tronco feminino, isto no meio, e depois percorrendo a zona direita, inferior do quadro, 
temos outras formas arredondadas que também me parecem uns seios e depois evoluem e parecem 
diluir na própria obra. Depois, aqui por cima uma espécie de uma pétala de uma flôr e depois mais 
ao cimo a mim parece-me uma falésia. Não sei se à Rosário também lhe parece, porque isto no 
fundo temos todos ideias diferentes e, portanto, está é a minha ideia… 
Rosário: é sempre subjetivo.  
Patrícia: é sempre subjetiva, não é? 
Rosário: tem formas muito indefinidas, uma pessoa tanto pode dizer uma coisa e outra dizer outra.  
Patrícia: porque não são reais, não é? Não estão baseadas na realidade. Depois aqui no canto 
superior esquerdo temos já uma outra cor, eu já vos vou falar das restantes cores. Esta destaca-se, é 
um verde forte, que já foi feita por um outro artista, também tem aqui um elemento que não consigo 
definir. Mas no fundo, ai nível das cores, temos aqui muitas cores que são as cores da terra, os 
verdes, os castanhos que pairam sobre um fundo azul. Para mim o que vos posso dizer é que estas 
cores da terra fazem lembrar mais a parte real, não é? Do mundo a pairar sobre o fundo azul que são 
as cores do céu, não é? 
azul celeste, não é?  
Patrícia: sim é um azul celeste meio nublado como se quisessem contextualizar estes elementos 
sobre aquela ideia de sonho. Para nós o céu será sempre a ideia de sonho, é sempre relacionado com 
essa ideia porque está fora da nossa ideia da terra. Diga Roberto! 
Roberto: foi com base num tema ou como é que eles obterão essa informação? 
Patrícia: a temática deles é a ideia do inconsciente, do surreal, não é. Não vos posso dizer qual é a 
temática que aborda, é completamente ilógico. Como eu vos disse não há qualquer tipo de narrativa, 
temos uma série de elementos que parecem que estão suspensos, e no fundo esta obra foi feita por 
cinco artista que não viam o que é que o outro estava a fazer ou que fez, portanto, o que poderia 
resultar era uma obra que não tem qualquer tipo de narrativa. Só se eles tivessem combinado uns 
com os outros. Portanto, esta é uma das técnicas que eles usavam, no fundo, para defender essa 
ideia, que não queriam que as obras tivessem qualquer tipo de lógica. Vamos agora passar à outra 
obra, pedia-vos que se levantassem e vamos ali ver outro quadro. Agora outra técnica que eu vos 
quero falar, que os artistas surrealistas desenvolveram muito e o Fernando Azevedo desenvolveu 
muito que é a chamada ocultação. 
Roberto: Patrícia, faça-me um favor! Não esteja constantemente a mudar de posição, porque com o 
eco perde-se a sua voz.  
Patrícia: eu não estou a mudar de posição! Estou só a movimentar-me, porque temos aqui um grupo 
muito grande e é para todos acompanharem. Mas estão todos a ouvir-me bem, não estão? 
Vários: sim.  
Patrícia: então esta técnica que eles usam é a ocultação. O que é que este nome vos diz? 
Elias: esconder.  
Patrícia: o Elias disse e muito bem, esconder. E mais? Esconder o quê, quando falamos do 
surrealismo… 
Elias: esconder qualquer coisa que seja surreal. 
Patrícia: surreal… 
Paula: tentamos imaginar que imagem o autor quererá dizer. Porque uma pessoa pode dizer: isto é 
assim e assado, mas outra pode dizer uma coisa completamente diferente. 
Patrícia: exato. Esta obra não tem título, precisamente por aquilo que a Paula está a dizer. Eu vou 
vos ler a tabela - a informação que nos fala da obra, portanto, diz-nos o nome do autor, o título da 
obra, a data e esta não tem título, diz só: “sem título, ocultação tinta da china sobre imagem 
impressa. Portanto, essa ideia de não ter título é precisamente para não impor uma ideia, um tema, 
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para algo que seja indefinido. Eu fiz aqui uma espécie de umas réplicas em relevo, para que vocês 
tenham a noção daquilo que estamos a falar, porque mais uma vez, para mim é difícil descrever-vos 
esta obra, porque são elementos que são indecifráveis, portanto não temos aqui figuras que estão 
suspensas no ar, têm diversas formas arredondadas algumas formas tocam-se outras não se tocam. E 
aquilo que eu vos queria dizer acerca da ocultação, é que o artista queria ocultar a realidade, que no 
fundo esta na base do pensamento surrealista. Há uma negação do mundo exterior, da realidade. A 
tabela diz-nos “tinta da china” sobre uma imagem imprensa,e então o que é que o Fernando 
Azevedo fazia? Pegava numa imagem impressa, podia ser uma imagem de uma revista, ele 
trabalhava com muitas imagens de revistas - muitas vezes eram revistas francesas de decoração, de 
fotografia, e muitas destas imagens têm, por exemplo figuras femininas. E o que é que ele fazia com 
estas imagens? Colocava uma mancha de tinta da china, uma mancha negra e, ocultava, a imagem 
que estava em baixo. Portanto, qual era o resultado? Nós deixávamos de ver a totalidade… 
Paula: nós deixávamos de ver o que estava por baixo. 
Patrícia: exatamente, é isso mesmo. 
Elias: por exemplo agente punha a imagem da torre Eiffel, e depois ele ocultava com essa mancha 
da tinta da china.  
Roberto: mas ocultava parcialmente ou na totalidade? 
Patrícia: não, isso era controlado pela mancha de tinta. Ou seja, o artista não tinha controlo sobre 
essa mancha de tinta, ele ia movimentando a folha de papel e, a mancha de tinta ia percorrendo essa 
folha, e as formas ficavam indefinidas. O objetivo dele não era controlar essas manchas, e depois 
ficavam alguns vestígios dessa imagem. 
Paula: no fundo era a tinta que estava a pintar.  
Patrícia: exatamente.  
Paula: e ficava mais densa num sitio ou noutro e depois tapava em certos sítios e dava para definir a 
imagem não. 
Patrícia: correto. Ouviram todos o que a Paula estava a dizer? 
Vários: sim.  
Patrícia: Por outro lado, quem está a olhar, o que é que parece; ele vai fazer uma espécie de 
trocadilho - aquelas coisas que os surrealistas fazem de descontextualizar as situações e de 
mostrarem a contradição, para confundirem o olhar do espectador, o que é que ele vai fazer? A mim 
parece-me, quando estou a olhar para obra, que o funda da obra é que é o negro, e que as figuras - a 
parte branca - há aqui um contraste da imagem entre claro-escuro. A mim parece-me que o fundo é 
que é preto, e os elementos que estão a branco é que parece que foram pintados por cima, quando na 
verdade é ao contrário. A tinta preta é que está sobre o fundo branco. Eu vou passar aqui, ao Hélio e 
depois outra ao Nuno,e vocês vão passando. É assim a obra, na horizontal, se vocês passarem a mão 
por esta folha de papel, vocês vão conseguir perceber num lado os relevos, que correspondem às 
manchas brancas, e virando a folha, no outro lado, conseguem perceber… 
Hélio: eu ainda vejo aqui a cor…    
Patrícia: as partes que estão furadas, são as partes que a tinta da china não ocupou, deixou em 
aberto. Portanto vocês passem, e sintam com as mãos… 
Rafael: aqui é os brancos? 
Patrícia: aqui, é o branco. 
Rafael: o que está mais alto é o branco? Isto é feito com uma máquina própria? 
Patrícia: não, não, isto é manual. Foi recortado.  
Sílvia: ahh, está bem.  
Rafael: e este lado é as pretas? 
Patrícia: sim, é ao contrário. Isto é o branco. 
Rafael: isto é o branco, e isto é o preto? 

!296



Patrícia: sim, o resto é o preto. Consegue compreender Nuno? 
Nuno: sim, sim.    
Patrícia: agora vou passar ao Álvaro, portanto esta zona é a parte branca, que está junto ao seu dedo 
mindinho e a parte preta é esta. A parte branca é a que está furada. No outro lado, esta é a parte 
preta. 
Nuno: estou a perceber.   
Paula: branco… 
Patrícia: sim, são esses bocados. 
Paula: sim, sim, mas eu tinha ideia que o que fosse mais alto era o preto.   
Patrícia: aqui é ao contrário. É tudo o que está a preto. Eu fiz das duas maneiras. E as partes que 
estão furadas estão a branco. Para vocês estas imagens são figurativas ou não são figurativas? 
Álvaro: são figurativas. 
Patrícia: porquê? 
Álvaro: quer dizer, dá para sentir o que está em relevo e o que não está.  
Patrícia: eu ouvi aqui falar em figuras geométricas… 
Roberto: eu fazia uma coisa que era um cartão, e depois batíamos com um instrumento qualquer, 
podia ser um martelo e depois passávamos um rolo  com uma tinta preta e depois ficava um releva.  
Patrícia: pois, essa técnica, também era uma técnica que eles faziam, por acaso não vamos falar 
aqui, mas também é uma técnica usada pelos surrealistas, em que eles decalcam sobre outro 
material e depois fica em relevo.Isso é muito interessante, porque, são coisas que também fazemos, 
por exemplo se decalcarmos uma moeda, depois fica o desenho de uma moeda. Se sublinharmos 
tudo com lápis, isso são tudo técnicas, que eles faziam, que no fundo não eram totalmente 
controladas, pelo autor mas pela própria técnica. E o que é que isso nos diz, e estas técnicas que ele 
usaram, levaram à discussão de algumas ideias que foram surgindo no final do século XX, a ideia 
de que, como o Roberto disse, que já tinha feito esse tipo de técnica, que cada pessoa pode ser um 
artista. Vão quebrar com a ideia de que os artistas, os pintores, são uns génios, mas que cada um de 
nós pode ser um artista. Assim como uma pessoa com deficiência visual, pode ser um artista, como 
o Álvaro estava a dizer, que haviam pessoas que já pintavam, e depois deixavam de pintar, mas 
porquê. Portanto, estas técnicas que eles vão desenvolver, também vão levar, anos mais tarde, a essa 
ideia de que cada pessoa pode ser um artista. E é nesse âmbito que depois também vamos fazer uns 
exercícios na oficina do museu. Vamos então, para a outra obra.  
Portanto, já vimos ali a obra da ocultação. Lembram-se ainda da primeira técnica que eles usavam? 
Álvaro: cadavre… 
Patrícia: o cadavre exquis. Eu esqueci-me de vos dizer porque é que tem esse nome, o que é muito 
importante. Esse nome, o cadavre exquis, surgiu de um jogo que eles fizeram em França, aquele que 
eu vos falei de ocultarem a palavra e depois mostravam no final uma frase, surgiu uma frase que foi 
"Le cadavre exquis boira le vin nouveau" que é “O cadáver requintado beberá o vinho novo”. E 
dessa frase estranha que apareceu, eles aproveitaram o cadavre exquis para definir a própria técnica. 
E por isso é que tem esse nome muito esquisito, que é o “cadáver requintado”, que serviu para todos 
os autores surrealistas que utilizavam essa técnica, utilizam esse nome. Agora temos aqui uma outra 
técnica. O nome da obra, está também em francês que é I Nature Morte et le Rêve?, que quer dizer: 
I Natureza Morta e o Sonho de 2001. É uma das obras mais recentes do Fernando Azevedo, ele já 
morreu, em 2002. Aquelas obras eram dos anos quarenta / cinquenta. E a técnica que temos aqui é 
colagem sobre papel. Portanto temos aqui outra técnica. O Elias se calhar sabe nos dizer o que é 
uma natureza morta… 
Elias: agora já não me estou a lembrar… 
Patrícia: então, tentem lá pela vossa lógica.  
Elias: uma paisagem.  
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Patrícia: e mais. 
Elias: com arbustos.  
Paula: e uma natureza sem vida.  
André: como na ilha do Fogo, a natureza está morta, aquilo não tem nada… 
Patrícia: a ideia da natureza morta é mais ou menos isso que vocês estão a dizer. É um tipo de 
composições que surgiu no século XV, nem foi no século XX, e o Fernando Azevedo vai aplicar na 
sua obra. E o que é que as naturezas mortas tinham? Eram seres inanimados, não eram uma 
paisagem como o Elias disse. Não tinham seres humanos, eram normalmente apresentados objetos 
de interiores de casa, como utensílios de caça, animais que tinham caçados, mesas postas com 
frutos. Às vezes os frutos estavam com muito bom aspecto, que nós estamos a olhar e temos 
vontade de comer. Outras vezes eram frutos podres, já secos. Outras vezes, jarros de flores ou flores 
que já estão para murchar. E o que é que isso significava? Aparentemente estavam a representar a 
realidade, mas não era só a realidade que estava a apresentar. Era através dessas imagens, de flores, 
de animais caçados, de frutos podres, por detrás desses elementos, traziam outros significados, em 
que a principal ideia era a da vanitas. Que quer dizer as vaidades, que queriam dizer, que a vida não 
passa de um ciclo breve. Que a vida não passa de um ciclo breve, que é efémera e, que as vaidades, 
não passam de futilidades. No fundo, não têm importância alguma, nesta vida terrena. E portanto, 
nós vamos ter aqui nesta natureza morta… 
Elias: e não havia animais em decomposição também? 
Patrícia: haviam os animais que já tinham sido caçados. Viam-se muitos coelhos. E era para nos 
trazer essa ideia da morte. Aparecem caveiras.   
Elias: esqueletos, não? 
Patrícia: sim, esqueletos. Outros elementos que essas naturezas mortas tinham, eram cenas de 
pinturas ou das esculturas dentro da própria obra. Portanto  é interessante ver que dentro de uma 
pintura está representado uma outra pintura. É a mesma coisa que nós tirarmos uma fotografia com 
uma fotografia na mão. Fica uma fotografia dentro da fotografia.Estão a perceber a ideia? 
Vários: sim. 
Patrícia: que no fundo queria dar a ideia da ilusão, porque as artes plásticas, a pintura não passa de 
algo que é irreal, que não existe. Então, o que é que tem esta natureza morta do Fernando Azevedo? 
Temos uma cena de interior que tem uma escultura num pedestal ao centro tem umas escadas que 
não vão dar a lado nenhum, essa escadas. Portanto, isto é um cenário ilógico, que o Fernando 
Azevedo cria, para nos confundir, têm uma abertura para o exterior, e temos uma senhora sentada 
em cima das escadas, de costas para nós. Portanto eu não vejo a cara da senhora, ela está de costas, 
que me causa a mim uma certa perturbação, não é? É uma imagem em que aparece uma senhora de 
costas, e ela está como que a olhar para uma paisagem como que para o horizonte, e ao lado temos 
uma porta, que também tem um vestígio de uma pintura, portanto temos aqui muitos elementos. 
Mas o que interessa aqui é que parece que ela está de costas para a realidade e a olha para o 
horizonte, como se estivesse a sonhar. Temos mais uma vez aquela ideia do surrealismo, do sonho e 
da realidade. E aqui no fundo, no meio do chão, temos um livro aberto de pautas de música, que nos 
remete, para a ideia da arte dentro da arte que é a música. Temos a ideia da flor, que nos remete para 
a ideia da fragilidade humana. Uma colher que é símbolo das tais vaidades, da ostentação. Temos 
também no pedestal, onde está a esculturas, umas moedas, também a ideia da ostentação. E a 
escultura tem aqui um elemento muito interessante, ao lado tem um búzio. Vocês sabem que os 
búzio nos transmitem, o som do mar, não é? 
Elias: é verdade.  
Patrícia: e ele cria uma espécie de contradição, ao pôr um búzio, numa escultura, que é um ser 
inanimado, e ele põe a escultura, como se, a escultura estivesse a ouvir, mas a escultura não ouve. 
São esse tipo de contradições, que ele vais criar. 
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Paula: é a maneira de ele por a ouvir o mar… 
Roberto: e como é que ele fazia as imagens? 
Patrícia: o Roberto, colocou aqui uma pergunta muito interessante. Todas as imagens eram coladas.  
Paula: ahh, está bem. 
Patrícia: eu falei-vos que a técnica era colagem. O que é  o Fernando Azevedo vais fazer? Ele tinha 
no seu atelier, ia selecionando folhas de revistas, ia escolhendo algumas imagens que lhe iam 
interessando, recortava e montava. Pegava nos diversos elementos e montava até dar esta 
composição que ele queria fazer. E por isso é que temos esta imagem ilógica, fruto da imaginação 
dele, frutos da pesquisa de várias imagens, para dar uma imagem. Estão a compreender a técnica 
que ele usava? No fundo era selecionar as imagens e depois fazia aquela composição. Tem algum 
dúvida?   
Elias: esse quadro está avaliado em quanto? 
(risos) 
Patrícia: não sei, deve estar avaliado em muito dinheiro! 
Roberto: as imagens têm um fundo próprio ou ele colocava em cima de outras imagens? 
Patrícia: ele colocava em cima de outras imagens. Portanto, não tinham fundo. 
Roberto: ele recortava mesmo cada peça? 
Patrícia: ele recortava mesmo as moedas e colocava por cima, que neste caso estava no pedestal. 
Como por exemplo o búzio, ele recortou-o, e pôs ali ao pie da escultura por cima, como as escadas, 
que não vão dar a lado nenhum, ele depois faz a montagem de um outro cenário, e a senhora está de 
costas, tem uma paisagem que é de Florença, que parece estar a olhar para lá.  
Elias: é uma janela, com vista para Florença?  
Patrícia: a questão aqui, é que não há uma janela. A questão aqui é de um cenário ilógico… 
Paula: está no meio da relva? 
Patrícia: não, está no meio da casa. É o interior de uma casa. 
Elias: mas as escadas estão a subir o ou descer? 
Patrícia: as escadas estão a subir.  
Elias: então ela está sentada ao lado das escadas? 
Patrícia: as escadas têm dois degraus e ela está no cimo do degrau. Nós temos uma cena de interior, 
que abre um bocadinho para essa vista, que é onde ela está no cimo dessas escadas.  
Elias: sim, dois degraus…Imaginando que o degrau está aqui e, ela está a olhar em frente (falar da 
importância da recriação da obra) 
Patrícia: exatamente. Mas eu estou a vê-la de costas. Eu não lhe vejo a cara.  
Elias: sim mas, ela está de costas, está virada assim… 
Patrícia: exato.  
Roberto: por cima das colagens há alguma outra técnica?  
Patrícia: não, ela está emoldurada. Que tem um vidro. Mas é uma folha, como se fosse uma folha de 
uma revista, não se consegue perceber bem o recorte, está tão bem colado que não se percebe. 
Elias: e é colagem sobre tela?  
Patrícia: não, é sobre o papel. A única que tinha a tela era a outra, a primeira. Bom agora, vamos 
andando para o oficina do museu para fazermos um exercício.   !!
Na oficina do museu: !
Patrícia: então o que é que temos aqui na oficina? No fundo a minha intenção era proporcionar um 
momento de descontração, fazer um exercício que talvez vocês nunca tivessem tido a oportunidade 
de fazer - é aquela questão que as pessoas sem deficiência incutem nas pessoas com deficiência 
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algumas ideias que às vezes fogem da realidade. Portanto, é um exercício plástico, com base nestas 
três técnicas que eu vos falei. Eu ia pedir a cada um de vocês que escolhesse a técnica que quer 
desenvolver. Ou podem fazer um desenho livre, temos aqui uns lápis que são pastel de óleo - os 
artistas usavam muitas vezes o óleo em pincel ou então o pastel de óleo, que é um lápis mas depois 
fica a mesma textura, podem fazer um desenho livre sabem que depois não poderão tocá-lo mas só 
para fazerem esse exercício. Podem fazer esse exercício individualmente e imprimir nessa desenho, 
a vossa imagem do vosso inconsciente ou de um sonho. Podem fazê-lo a meias com outra pessoa 
como se fosse o cadávre exquis ou então, podemos fazer um exercício de uma ocultação e eu dou-
vos a base de uma imagem que pode ser a última obra que nós tivemos a ver para vocês ocultarem. 
Aí vocês podem tocar nos elementos, que eu vos vou dar. Ou então podem fazer uma colagem, 
também a partir de uma colagem que nós demos, eu tenho os elementos recortados e vocês podem 
compor essa colagem à vossa vontade e depois no final, partilham com os vossos colegas, fazemos 
uma pequena apresentação daquilo que vocês fizeram. Portanto, pensem. Eu vou por um CD de 
uma música, que é de poesia surrealista. Porque este movimento surrealista, não foi só no âmbito 
das artes plásticas,foi também da poesia. Houve-se falar muito de poesia surrealista. E no fundo era 
o que o Fernando Azevedo fazia também, ele sentava-se no atelier dele a fazer as suas colagens, a 
ouvir música, perdia aí a noção do seu tempo…o que nós não podemos fazer! (risos) E também para 
vos criar outro momento e para ficarem a conhecer um pouco da poesia surrealista. 
Roberto: eu queria a colagem.  
Patrícia: tem aqui uma folha de papel branca, e temos aqui uns elementos recortados… 
Elias: eu também quero colagem.  
Patrícia: alguém mais quer colagem? 
Sílvia: eu!  
André: eu quero desenhar! Quero desenhar a ilha do fogo!  
Paula: eu também quero desenhar. 
Patrícia: Silvia, tem aqui. Pode pôr a posição da folha como quiser. Roberto, eu já lhe explico os 
elementos. O Hélio? 
Hélio: a colagem.  
Patrícia: também têm a ocultação. Na ocultação, nós já temos a imagem e depois vocês ocultam, ou 
com o recorte de uma folha de cartolina preta, ou então, podem fazer essa ocultação com tinta. A 
cartolina vocês podem depois tocar, e ocultar, se desenharem com o pastel de óleo, depois já podem 
não sentir. Mas podem fazê-lo na mesma. O André e o desenho e a Paula também.  
André: eu posso desenhar qualquer coisa? 
Patrícia: é o que quiserem. Também podem fazer a meias. Se alguém quiser fazer o cadavre  
exquis . O Nuno? 
Nuno: qualquer um… 
Patrícia: tem que escolher. Quer fazer a ocultação? 
Nuno: pode ser!    
Patrícia: e o Álvaro? 
Álvaro: venha lá isso!  
Patrícia: é a ocultação? 
Álvaro: sim. 
Patrícia: tem alguma preferência pelas cores?  
Álvaro: azul.  
Patrícia: tem azul, preto, branco, amarelo.  
Carla: verde.  
André: quero o preto. 
Patrícia: e a Paula? 
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Paula: quero o verde, vermelho, o amarelo.  
Elias: eu já terminei a minha obra de arte!  
Patrícia: então mas eu ainda não lhe dei a cola!  
Elias: eu já acabei a minha obra de arte.  
Patrícia: tem aqui a cola. Falta-lhe aqui a florzinha. Tem aqui a cola Roberto.  
Sílvia: pode-me descrever os elementos? 
Patrícia: aqui temos o tronco da senhora que está de costas.  
Sílvia: é a última que vimos? 
Patrícia: exatamente. Aqui vê-se a cabeça, aqui temos a escada.  
Sílvia: posso por sobre as escadas? 
Patrícia: eu vou-lhe dar os elementos e vocês monta como quiser.  
Sílvia: sim, sim, quero por em cima das escadas. 
Patrícia: está a ver aqui recortado?  
Rafael: isto é as escadas?  
Sílvia: a senhora é esta?  
Patrícia: e aqui tem a escultura. Está no pedestal. E aqui tem a porta. Aqui temos o livro aberto, em 
pequenino temos a flor e a colher que é o elemento mais pequenino.   
Sílvia: eu posso por ao pé da porta.  
Patrícia: eu vou por a música, e vocês vão ouvindo.  
Paula: ai que eu já estou a pinta sem a música!  
Álvaro: ó Patrícia, tanto ocultei, tanto ocultei que a folha desapareceu. 
Patrícia: como é que querem ocultar? É com a cartolina ou com o lápis? 
Álvaro: se calhar escolho o preto, se for a lápis. 
André: se eu tivesse uma régua eu sabia onde fazer… 
Patrícia: posso tentar ver se temos ali uma régua. Quer um lápis?   
Álvaro: assim agente vai pintado e já sabemos onde estamos a pintar. 
Patrícia: aqui é a escultura, aqui tem as escadas. Aqui é a senhora. E aqui temos uma porta. O livro e 
a flor. (…) Quer um bocadinho de cartolina, para fazer de régua? 
André: sim, sim!  
Patrícia: a porta é este elemento comprido. 
Sílvia: eu queria por a flor atrás da porta. 
Patrícia: está bem, já a ajudo. 
Sílvia: está assim um bocado para o torto… Eu queria que ela estivesse na escada, virada para nós e 
que estivesse atrás da porta onde crescia a natureza… 
Patrícia: mas já colou. Quer fazer outra? 
Sílvia: não, pode ser esta mas que queria por a flor atrás da porta. Mas pode ficar assim. Porque a 
natureza estava para lá de…  
Patrícia: mas colou foi para lá da senhora. 
Sílvia: então, também está bom. 
Patrícia: mas se quiser, posso tirar ou pode fazer outra, quer?  
Sílvia: não, não está bom assim.   
Patrícia: posso tirar.  
Sílvia: só queria que a natureza estivesse atrás…Pode ser na porta ou por detrás da porta. Para dizer 
que ela via para lá da porta. E aqui é onde está a estátua? É assim? 
Patrícia: sim.   
Sílvia: e a senhora está em cima das escadas? Eu queria que ela estivesse em cima das escadas. Eu 
queria pôr a ela a olhar para estas duas direções. 
Patrícia: para a escultura? 
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Sílvia: sim e para a porta. Naquela que havia algo para lá de… Eu gostava muito da pintura de óleo, 
fazia várias pinturas… 
Patrícia: ah, sim?  
Sílvia: depois perdi a visão e perdi o contato com isso. Esta parte pode ser a material? (…) 
Obrigadissímo.   
Elias: é o desespero da Antonieta. E isto vale 100.000€!   
(risos) 
Elias: a porta é castanha, não é? 
Patrícia: a porta é azulada.   
Elias: diga lá como é que está a minha obra de arte? (risos) 
Patrícia: está óptima! Depois já vai explicar. O André já acabou? 
André: não, eu quero é um castanho para pintar. O risco está aqui? É para ficar ao meio por causa 
do vulcão.   
Patrícia: agora que já terminámos todos, queria que cada um falasse da sua obra. Vou começar com 
o Roberto.   
Roberto: eu pus aqui a escultura, o pilar no lado esquerdo, depois ao centro, depois tem o livro da 
música logo por debaixo das escadas. Depois tem as escadas e a senhora sentada, em cima das 
escadas, portanto no topo. Ao lado da senhora está uma flor, porque a mulher é uma flor. E ao lado 
direito junto das escadas está a porta e a mulher está de certa forma a pensar se sai, está a ver o 
horizonte e, está a pensar se sai da realidade para ir para a natureza.  
Patrícia: muito bem (palmas). E agora o Elias! 
Elias: do lado direito pus a coluna onde tem a escultura mais um bocadinho ao lado pus a colher e a 
flor, o livro da música, perto das escadas, a senhora está sentada no topo das escadas. E nas costas 
da senhora está a porta. E eu chamo esta obra, como o “desespero da Antonieta” (risos). 
Patrícia: está bem! (palmas) A Paula. 
Paula: tem tipo umas flores, tem um coração numa das pontas e tem, a rosa à volta. Acho que está a 
envolver. 
Patrícia: está. Muito bem. O Álvaro? 
Álvaro: eu ocultei aquilo que tinha que ocultar (risos). Parece-me que ocultei a cabeça da estátua, 
acho eu. O pé do pedestal, acho que também está mais oculto.  
Patrícia: está, está.  
Álvaro: e ocultei coisas, que não sei bem o que é isto. 
Patrícia: ocultou um pedaço da porta…e também as escadas e a senhora.  
Álvaro: ou seja, foi uma ocultação mesmo surreal!  
Patrícia: ao acaso!  
Álvaro: não, mas está giro!  
Patrícia: sim, depois podem levar! E o Nuno?  
Nuno: eu fiz aqui umas pinturas surreais! Eu nem sei o que é que ocultei, ocultei o livro, a cabeça 
da senhora, a flor, acho eu.  
Patrícia: ocultou o livro, metade do livro. Ocultou a senhora, e depois ocultou a parte de cima da 
imagem e da escultura. E o André? 
André: eu queria desenhar a senhora de costas mas não consegui acertar… (risos) 
Patrícia: mas não faz mal.   
André: e aqui é a pintura castanha, do terreno, tentei desenhar a ilha, mas não sei se saiu muito bem.               
Patrícia: está bem. Muito bem. E a Sílvia? 
Sílvia: eu pus à esquerda a escultura e a colher, do lado direito pus a porta e a flor, ou seja, a 
natureza, por baixo pus as escadas e a senhora de costas para nós. E isto quer dizer que ela para 
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mim tem duas direções, ou para a parte material, ou para a parte da natureza que está sobreposta 
sobre a porta.  
Patrícia: muito bem! E o Hélio? 
Hélio: à esquerda pus a porta, a estátua, e aqui a escadas. Isto aqui é a senhora, com a colher e a 
flor… e o livro.        
Patrícia: (…) já acabámos. Espero que tenham gostado! 
Álvaro: eu gostei muito.  
Elias: posso levar? 
Roberto: Patrícia, posso-lhe oferecer o meu trabalho? 
Patrícia: ahh, muito obrigado. Eu aceito, mas se quiser pode ficar com ele! Obrigada!  
                     
                     
  

Visita dia 28 de Junho 2013 - segundo grupo 

Na exposição do museu: 

Patrícia: nós vamos entrar na sala de exposições…Temos aqui três exposições e eu selecionei uma 
que é um artista português. É o Fernando Azevedo.  
José: quais são? 
Patrícia: é uma exposição colectiva sobre uma viagem a Galápagos e depois temos outra que é de 
um ilustrador… 
José: essa dos Galápagos é pintura ou é fotografia?   
Patrícia: temos várias técnicas… Temos vídeos, temos esculturas, temos fotografias… E a que 
vamos ver é a de Fernando Azevedo, e é de pintura.   
José: é pintura figurativa? 
Patrícia: já vamos falar disso (risos)… Eu sei que gosta de pintura figurativa, não é? 
José: é.  
Patrícia: antes de mais quero vos agradecer, o facto de estarem aqui. Acho que já sabem todos 
porque é que estamos aqui, eu estou a fazer uma investigação para o meu doutoramento, que tem a 
ver com a inclusão de pessoas com deficiência nos museus. Eu, em 2007, já tinha tido a 
oportunidade de colaborar com a FRMS, fizemos uma experiência do mesmo âmbito com colegas 
vossos e, correu muito bem essa experiência. Foi muito bom, porque através desta atividade eu 
consigo perceber as vossas opiniões, o modo como vocês interagem é muito significativo para o 
desenrolar da minha pesquisa. Portanto, eu quero-vos agradecer por estarem a colaborar e, ao 
mesmo tempo, espero que vocês ganham alguma coisa com esta colaboração. Que tenham um bom 
momento, que passem uma boa tarde. E, se calhar, também podem pensar um bocadinho a médio 
prazo ou a longo prazo, que estão a colaborar para que um dia mais tarde outras pessoas com 
deficiência visual possam vir a usufruir dos serviços dos museus, através dos vossos contributos 
para esta minha pesquisa. Gostava de vos contextualizar, um bocadinho, o âmbito da pesquisa, que 
tem a ver com a inclusão… Gostava de saber, a vossa opinião, daquilo que acham que é a inclusão. 
Há uns tempos atrás falava-se na integração, agora fala-se muito na inclusão, o que é que é para 
vocês a inclusão? Ou a integração? Não sei se vocês discutem isso convosco…Qual é a vossa 
opinião?…Não tenham medo de falar…(Risos)Estamos aqui, para saber a vossa opinião.  
Madalena: Conviver, não sei, será?   
Patrícia: e mais?  
José: Vicente, diga. O que significa incluir?  
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Vicente: para mim, digamos que é, a pessoa tentar conviver ou tentar conhecer algo que naquele 
momento é uma novidade, e a pessoa uma vez que teve conhecimento daquilo que é novo tentar, de 
alguma forma, fazer os possíveis para conviver com aquilo que conheceu ou para integrar naquele 
meio. Acho que é mais ou menos isso.    
Patrícia: pois, é um bocado isso que estou a desenvolver. Quando fala em conviver nesse meio, eu 
posso vos dizer que antigamente se falava na integração porque se esperava que as pessoas com 
deficiência se integrassem, ou seja, não se davam nenhumas facilidades às pessoas com deficiência 
para usufruírem de um determinado serviço, ou as instituições, pediam que fosse a pessoa com 
deficiência a adaptar-se e, agora, a inclusão, o que é que vai dizer, é que os serviços e as instituições 
é que se têm que adaptar à pessoa com deficiência. Portanto, tem que haver um compromisso de 
ambas as partes, da pessoa com deficiência ou das instituições para que haja essa inclusão. E é essa 
a temática do meu trabalho, e por isso, estamos aqui no museu, com a ideia de que os museus se 
devem adaptar às pessoas com deficiência. Ou seja, que não fechem as portas às pessoas com 
deficiência e, tentem adaptar-se. Obviamente que tem que haver uma colaboração, entre a pessoa 
com deficiência, mas a ideia é essa, é que os museus também se adaptem aos tipos de público. 
Em relação à nossa à exposição, portanto nós estamos aqui no Centro de Arte Moderna, qual é o 
período artístico que vocês acham que nós vamos ver? Quando falamos em arte moderna que tipo 
de arte é que estamos a falar.    
José: sabe que os nossos formandos, não têm assim uma grande cultura artística… 
Patrícia: pronto, mas o que é que acham que é moderno, o que é que significa? É mais atual, não é?   
Isabel: moderno é uma coisa mais recente, mais nova. 
Patrícia: e de movimentos artísticos, alguém já ouviu falar? Não estejam envergonhados, porque os 
vosso colegas disseram… falaram em alguns movimentos! Que movimentos já ouviram falar? 
Renascimento já ouviram falar? Do cubismo, por exemplo? 
Vários: não. 
Patrícia: surrealismo, já ouviram falar? 
Vários: não. 
Patrícia: só vos estou a perguntar se já ouviram falar, não vos vou perguntar se sabem o que 
significa. 
José: Salvador Dalí era aquele senho que tinha o hábito de abrir a porta só com uma mão… 
(risos) 
Patrícia: então a exposição que nós vamos ver aqui é sobre o surrealismo. O que é que vos faz 
lembrar a palavra surrealismo? 
Vicente: se surrealismo e surrealista for a mesma coisa, para mim é aquilo que não é propriamente 
real, acho eu.  
Patrícia: exatamente, sai fora da realidade. E mais? Isabel, o que é que acha que é o surrealismo?  É 
algo que está dentro da realidade ou fora da realidade.  
Isabel: eu acho que não está na realidade.   
Patrícia: exatamente, o termo surrealismo vem do francês “sur realisme” - sobre a realidade, para 
falar de um tipo de manifestações artísticas que procuravam não representar a realidade, mas que 
estavam fora da realidade, daquilo que nós víamos. Tanto que eles diziam que o acto de ver era um 
meio de estar fechado sobre si próprio. Portanto, não procuravam representar aquilo que viam, mas 
aquilo que estava no seu interior. Portanto a obra que nós vamos ver aqui, é do Fernando Azevedo, 
esta obra é uma obra de grandes dimensões, tem 1,50m X 1, 80m.  
José: 1,50. de altura ou de largura?  
Patrícia: de largura, e 1,80m de altura. E a particularidade desta obra, é que é uma obra coletiva. 
Portanto, não foi feita só pelo Fernando Azevedo, ele também participou nela, mas também foi feita 
por mais 4 pintores que também eram surrealistas, e porque é que ela foi feita por 5 pintores? 
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Porque eles queriam desenvolver um técnica, como é que eles iam representar essas imagens que 
estão fora da realidade? Portanto a ideia deles, era desenvolverem uma série de técnicas, e nós 
vamos falar de algumas delas, e esta era uma delas. Eu não sei se vocês julgaram alguma vez, a um 
jogo, eu pelo menos joguei quando era mais nova, que era escrever num pedaço de papel, numa 
folha, eu escrevia uma palavra, depois tapava essa palavra, passava a outra pessoa, essa pessoa 
escrevia outra palavra, tapava, passava o papel a outra pessoa, a outra pessoa escrevia outra palavra, 
e no final de tudo, abriam a folha e liam o texto gerado. Alguma vez alguém jogou esse tipo de 
jogo? 
Vários: não.          
Patrícia: então e o que é que vocês acham que dava esse texto? Se eu vos pedir agora, para cada um 
pensar numa palavra… 
José: ia depender da sintonia de cada um.  
Patrícia: exatamente, mas vai dar um texto com alguma narrativa, ou sem nenhuma narrativa.   
José: sem nenhuma.  
Isabel: com alguma.   
Vicente: é um texto surrealista.   
Isabel: não, mas cada palavra tem um sentido… 
Patrícia: individual, não ? 
Isabel: sim, individual.  
Patrícia: e depois no coletivo?   
Isabel: isso depois depende da palavra que cada um escreveu? 
Patrícia: vamos então fazer um jogo; pensem numa palavra, mas não digam… E agora, eu vou 
apontar aqui no papel… (cada um disse uma palavra). Portanto, eu agora, vou passar a ler a frase, 
que é composta, pelas palavras que disseram cada um de vocês, que é: “cor tempo paralelo  oliveira 
amizade sonho”. Portanto, isto tem algum sentido?  
Isabel: não nenhum. 
Patrícia: portanto, era no que resultava esta pintura. Os artistas, dividiam a tela, cada um pintava 
uma parte e tapava, o outro pintava outra parte, tapava e, por aí sucessivamente. E só no final, 
quando todos tinham acabado, é que mostravam a composição final. E o que vamos ter aqui, são, 
referências que estão suspensas na obra, sem qualquer tipo de narrativa, não há aqui uma lógica. Eu 
a olhar para ela e, vou tentar descrever esta obra, eu própria não consigo…causa-me alguma 
confusão porque não consigo… 
Isabel: definir…       
Patrícia: sim, defini-la, porque ela está afastada da realidade. Como por exemplo, os sonhos, como é 
que vocês definem o sonho? 
Isabel: como eu via as coisas, eu sonho tal e qual como se estivesse a ver. 
Patrícia: e como é que são os seus sonhos?   
Isabel: depende, há sonhos que eu formato as coisas…não sei como é que eu posso definir mais os 
meus sonhos.        
Patrícia: são iguais à realidade, os sonhos?  
Isabel: há uns que são, outros não. 
Patrícia: exatamente. Essa era ideia deles. Havia uma base, que tem influência da realidade, a outra 
ia para lá da realidade, como os sonhos, por exemplo. E essa era a mensagem que eles queriam 
fazer passar. Queriam essencialmente dizer, que o sonho também fazia parte da vida. E é isso que 
eles querem representar, não querem representar só a realidade. Eu vou vos ler um texto, que foi o 
primeiro manifesto que houve que nós dá algumas intenções daquilo que era o surrealismo, só para 
vocês terem a ideia. Foi feito pelo André Breton, que foi a figura máxima, que começou a 
desenvolver este movimento. Diz assim:  
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“Tanto se crê na vida, no que a vida tem de mais precário, a vida real entenda-se, que acaba por 
perder-se toda a crença. O homem, esse sonhador definitivo, cada dia mais descontente da sua sorte 
(…) A palavra liberdade é tudo que ainda me exalta (...) Entre tanta desgraça recebida, temos de 
reconhecer que nos deixaram a maior liberdade de espírito. (…) Para o espírito, a possibilidade de 
erro não será antes a contingência do bem? (…) Não será o medo da loucura que nos forçará a pôr a 
meia-haste a bandeira da imaginação. (…) creio na resolução futura destes dois estados, 
aparentemente tão contraditórios, que são o sonho e a realidade, numa espécie de realidade 
absoluta, de surrealidade, se pode dizer-se assim. É à conquista dela que vou, com a certeza de não 
chegar a alcançá-la (…)”.  !
Portanto, este manifesto, diz-nos duas palavras que nos traduzem muito bem aquilo que era o 
surrealismo; era a representação do sonho e da realidade. Eu vou vos descrever o quadro, que é para 
vocês verem como não há aqui nenhuma lógica na leitura que eu vos vou fazer… Portanto, aqui no 
canto inferior esquerdo, temos uma espécie de uma esfera, depois temos uma mão, e um ante-braço, 
que parece que está em madeira, está furada, depois por cima temos um pássaro com umas grandes 
asas abertas, depois temos uma senhora que está despida com um véu ao fundo em ponto pequeno, 
depois ao centro temos uma figura que eu não sei vos dizer o que é que é, mas a mim, parece-me 
uma forma orgânica, que me faz lembrar o tronco de uma mulher, mas não é uma mulher. Portanto, 
eu não consigo dizer, o que é que é, porque não é a realidade, mas faz-me lembrar a mim. Se calhar 
se vier outra pessoa, tem outra leitura… e também, o corpo feminino foi muito tratado pelos artistas 
surrealistas, porque eles queriam mesmo representar os impulsos do inconsciente, que muitas vezes, 
são restringidos pelos nossos valores sociais e culturais. E eles, falam muito da sexualidade 
feminina, por isso mesmo. Para exaltarem essa ideia da liberdade, do sonho, daquilo que lhes vem à 
cabeça.  
José: o quadro da “origem do mundo” é surrealista não é, pois não?  
Patrícia: qual é essa quadro? 
José: acho que está no museu de Orsay… 
Cristina: é naturalista…é anterior. Dos finais do século XIX.   
Patrícia: depois temos aqui outras formas que também me fazem lembrar o peito de uma senhora, 
mas não está bem definido. Depois evolui uma forma que cause que parece um caule e uma flor, 
portanto, temos aqui umas formas que estão suspensas no quadro e, que não se sabe bem o que é 
que elas representam. Ao nível das cores, posso vos dizer, que estes elementos estão todos 
desenhados a cor acastanhada, esverdeada, como se quisessem traduzir na cor terrestre, e o fundo é 
um fundo azul. A meu ver, como associamos o céu, ao sonho, porque não é uma coisa que está no 
plano terrestre. Não sei se vos acontece isso, associarem a ideia, de quando estão a imaginar ou a 
sonhar… 
José: de estar no céu? 
Patrícia: sim, exatamente.  
José: às vezes.  
Patrícia: e essa ideia, está aqui um bocadinho implícita, porque, os elementos estão todos da cor 
terrestre mas depois estão sobre um fundo azul, meio nublado…portanto é uma composição que 
parece que estamos aqui num cenário de sonho. Em relação à legenda, temos o nome dos autores e 
depois diz assim: “primeira experiência de pintura coletiva pelo processo cadavre exquis. Portanto, 
este processo cadavre exquis é precisamente aquele processo que eu vos falei, de taparem uma parte 
do quadro, destaparem, e depois no final destapam e vêm a composição. E chama-se cadavre 
exquis, porquê? Isto vem do francês, na altura era em França que as manifestações artísticas 
estavam em grande pujança, e muitas vezes os artistas portugueses até iam para França, para Paris. 
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E chama-se cadavre exquis, porque esta experiência que nós fizemos aqui, de cada um dizer uma 
palavra, e depois vermos o que é que dava no fim, esses artistas em Paris, também o fizeram. E deu 
uma frase que foi: "Le cadavre exquis boira le vin nouveau" que quer dizer, “O cadáver requintado 
beberá o vinho novo”. Portanto, foi mais ou menos aquilo que fizemos, com palavras diferentes, 
mas também foi uma coisa que saiu sem lógica. E eles aproveitaram a palavra cadavre exquis e 
deram o nome a esta técnica. O mesmo seria, por exemplo nós aproveitarmos um bocadinho desta 
frase, por exemplo, “tempo paralelo” e, começarmos a chamar esta técnica de “tempo paralelo”.   
José: quando a Patrícia fez essa descrição, esteve a descrever o quadro nessa generalidade, não é?  
Patrícia: sim. Não sei se que algum pormenor, mas a própria obra, não tem grandes pormenores. 
Portanto são formas que parecem que estão a deambular, que estão suspensas, no vazio do quadro, 
mas eu não posso definir com precisão o que é que elas representam. Mas talvez queira-me 
perguntar alguma questão nesse sentido… 
José: o quadro foi pintado nessa posição? 
Patrícia: eu penso que sim, porque é um quadro de grandes dimensões. Mas ainda bem que me falou 
nisso, porque, uma técnica que eles usavam, era de virarem as folhas ao contrário, que era 
precisamente para obras não tivessem qualquer tipo de lógica. Portanto, a folha do papel, não era 
endireitada, iam rodando a folha, para que a composição ficasse, com sentido mais absurdo 
possível. 
José: esse modo de posicionamento era um modo de influenciar a obra? 
Patrícia: sim, exatamente. Era essa mesma a ideia: posicionarem diferentes formas, a partir da folha 
de papel. Eu penso que não, que neste caso, não foi, mas ideia também era essa. Ao rodarem a 
folha, davam origem a uma composição com menos lógica possível. Até com um sentido absurdo. 
Diga, Vicente. 
Vicente: a finalidade de uma obra, era somente transmitir o mundo surrealista? Ou melhor, 
transmitir a lógica surrealista, ou tinha mais algum objetivo, para além desse?   
Patrícia: o objetivo seria representar a imaginação, era fugir do real, penso eu que a ideia que está 
subjacente, era essa fuga pelo mundo real, e explorarem o universo interior do Homem. Mas tem 
muita influência do Freud, da psicanálise, que se desenvolveu uns anos anteriores, no século XIX, 
no século anterior, e há muito essa influência. 
Maria João: quando é que foi feito? 
Patrícia: foi feito em 1948.  
Maria João: exatamente a seguir à 2ª guerra mundial.  
Patrícia: sim. Houve dois grupos de surrealistas em Portugal. Este só fez uma exposição e eles eram 
de oposição a regime. Embora nunca se tenham assumido diretamente como tal.  
Maria João: foi feito em Portugal? 
Patrícia: sim, foi feito em Portugal, no atelier de um dos artistas. 
Vicente: o Hitler também era surrealista…        
Patrícia: o Hitler gostava muito de arte… de arte moderna, sim. Se calhar vamos avançar para a 
segunda obra. (…)Agora, outra técnica que eles desenvolveram (esta foi o cadavre exquis), e o 
Fernando Azevedo dentro dos artistas surrealistas foi o que mais desenvolveu, são as chamadas 
“ocultações”. Nós estamos aqui, em frente a um grupo de obras que são todas ocultações, têm todas 
essa técnica, e o que é que vos faz lembrar esta palavra “ocultação”?  
José: esconder, não é? 
Patrícia: temos aqui uma boa pista. Era essa a ideia. E esconder o quê? Quando falamos do 
surrealismo estamos a falar do quê? 
José: a realidade. 
Patrícia: a realidade. Exatamente.     
Vicente: contornar, esconder…   
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Patrícia: portanto, aquilo que o Fernando Azevedo vai fazer, é ocultar a realidade. E como é que ele 
vai fazer? Vai fazê-lo de uma maneira muito simples, portanto ele pega numa folha de uma revista, 
e por cima vai colocar uma mancha de tinta da china preta e depois vai movimentar essa folha, e o 
movimento que fizer essa mancha de tinta, vai dar origem à obra. Portanto, temos zonas em que se 
vê a parte da revista, e outras zonas em que não se vê nada. Em que estão completamente ocultas. 
Nós conseguimos ver a base, algumas melhor que outra, há outras que nem sequer conseguimos 
perceber qual era a imagem que estava nessa revista. Eles até costumavam dizer que esta ação dele 
era uma acção de destruição e germinação - destruição porque estava a destruir a imagem que 
estava por baixo e germinação porque essa mancha de tinta estava a dar origem a novas formas. Eu 
tenho aqui um material, que construí com base nestas obras, só para vocês tocarem, para terem uma 
ideia como é que ficava o aspeto da obra do Fernando Azevedo. Eu vou passar uma ao Vicente e 
outra à Madalena. Vicente, está a sentir aqui estas formas que estão em relevo? 
Vicente: sim… 
Patrícia: as formas que estão em relevo era a parte que ficava a branco. E o resto é tudo a preto. 
Portanto a mancha de tinta é que está a preto. E a branco é a imagem da revista. E no outro lado, se 
virar, está precisamente ao contrário. Se passar assim, é o suficiente. Aqui ao contrário, está tudo a 
preto, e as zonas que estão abertas é a parte branca da revista. E a Madalena, também é a mesma 
coisa. Esta zona é a preta, e as que estão abertas são as zonas brancas. E depois, temos ao contrário, 
que estão em relevo as zonas brancas e o resto a preto. 
Isabel: que desenhos são estes? 
Patrícia: pois aqui a Isabel está a perguntar que desenhos são estes? O Vicente que já tocou e a 
Madalena, o que é que acharam que eram estes desenhos? 
Madalena: uma pessoa? 
Isabel: não, não é uma pessoa! Achas? Não há uma definição.  
Patrícia: sim, não há uma definição.  
Isabel: exatamente, por isso é que eu pergunto…   
Patrícia: portanto, a ideia era essa. Fugir à realidade, eu não posso dizer o que elas são, se é uma 
pessoa, se não é.   
Isabel: não há definição.  
Patrícia: e o desenho base, o debaixo, eu também não consigo perceber, porque há tanta mancha de 
tinta preta que nós não conseguimos ver.  
José: depois se a Patrícia me puder explicar os relevos…  
Patrícia: esta é a mancha de tinta preta, e estas partes aqui… 
José: a revista? 
Patrícia: é a revista. Se preferir, eu fiz duas versões ao contrário. Atrás, está ao contrário. O que 
sobressai é a revista e o resto é preto. 
José: estou a perceber…  
Patrícia: eu quando olho para aqui, o que me vai parecer…e há aqui um jogo que os surrealistas 
fazem muito, gostam muito de usar as contradições, também para confundirem a mente e o olhar da 
pessoa que está a visualizar. Eu quando estou a olhar para ali, a mancha de tinta é tão grande, que a 
mim parece-me que o fundo da obra é preto e que depois as manchas brancas é que estão em cima. 
E é ao contrário. São as manchas brancas que são mais pequenas, e o que está por cima da obra é 
que é o que está a preto. Não sei se estão a compreender aquilo que vos estou a dizer.  
Madalena: sim, sim, estamos.  
Patrícia: portanto, ele faz esse tipo de jogo, entre o fundo e a figura. E o fundo é a revista, que 
parece a figura. Portanto, ele contraria essa ideia.     
José: pois, o artista não faz a obra em si. Porque esta mancha de tinta ganha vida por ela própria, 
não é?       
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Patrícia: exatamente. O José disse aqui uma coisa que é muito importante, a ideia deles é, 
precisamente, de não terem controlo total sobre a obra. E outra ideia, que eles demonstram com 
estas técnicas - vocês acham que também podiam fazer uma obra com esta técnica? 
Vicente: eu acho que sim.  
Patrícia: Isabel, também acha que sim? 
Isabel: essa técnica não sei, mas eu por exemplo numa folha de papel, eu posso fazer um desenho, 
ponho na minha imaginação, e depois escrevo no papel. Posso fazer isso. E depois, a pessoa que 
está a ver, pode ver realmente, o que é que está naquele desenho. Por exemplo, eu ponho-me a 
imaginar, na minha imaginação, eu imagino um desenho, aquilo que eu estou a pensar aquilo que 
vou desenhar no papel, e passo para o papel.  
José: isto consistia em derramar uma tinta, sobre uma outra, e a própria tinta é que ia construindo a 
sua mancha.  
Patrícia: exato. É uma ideia que eles vão desenvolver, e que vai começar a partir destas técnicas, é 
que cada um de nós pode ser um artista. 
Isabel: exato.  
Patrícia: antigamente, havia a ideia que um artista era um génio, que tinha um dom muito especial, e 
com estas técnicas, a ideia que vai ficar, é que cada pessoa pode ser um artista. Um vosso colega de 
manhã, por exemplo, disse-nos, que costumava decalcar um desenho e depois ficava a forma de 
desenho nessa folha de papel. Como um moeda, se decalcarmos numa folha uma moeda, fica o 
desenho da moeda na folha de papel.  
Isabel: eu lembro-me, que o papel vegetal e, depois passar assim, com um lápis, com a moeda por 
baixo e o papel por cima, fazendo assim com o lápis, fica o desenho da moeda no papel vegetal. 
Patrícia: exato. Essa era uma técnica que eles faziam com outras texturas, não usavam as moedas, 
areia, por exemplo… 
Isabel: sim, sim podem ser outras coisas.  
Patrícia: era outra técnica que eles faziam. Agora vamos ver a terceira obra, que está lá ao fundo. 
Não sei se em relação a esta obra, se têm alguma dúvida. 
Isabel: de momento não.  
Patrícia: a terceira obra, que eu tenho para vos apresentar, tem como título: “I Nature Morte et le 
Revê”, portanto é, a primeira natureza morta e o sonho. E é de 2001, é uma das últimas obras, que o 
Fernando Azevedo fez. O julgo que o Fernando de Azevedo tenha morrido em 2002. E aqui como 
técnica temos a colagem sobre papel. Portanto a colagem é outra técnica que os artistas surrealistas 
usam. Agora, o título fala-nos de natureza morta e o sonho, o que é que vocês acham que é uma 
natureza morta? O José, sabe o que é que é? 
José: em termos técnicos não sei, mas natureza morta parece-me qualquer coisa sem vida.  
Patrícia: exatamente, e a Madalena? O que é que lhe sugere a ideia de natureza-morta?  
Madalena: sem vida.  
Patrícia: e a Isabel? 
Isabel: a natureza, é uma coisa que existe, mas que está morta. Está vivo mas está morta…Não sei 
explicar muito bem… 
Patrícia: eu estou a compreender aquilo que está a dizer… está vivo mas está morta.  
Isabel: é uma coisa, um ser, que está vivo, mas está morto, que dizer que não tem vida. É uma coisa 
sem vida.   
Patrícia: a natureza morta é um tipo de composição que foi feita, por exemplo no século XV, para 
representar objetos inanimados (…), jarras de flores, pintavam uma mesa posta, temos também 
objetos de caça, animais mortos, jarras de flores que às vezes estão com vida, outras vezes estão 
sem vida, estão a murchar. Temos muitas vezes também fruteiras, pratos com frutas, que às vezes 
também estão à apodrecer. E no fundo, eram objetos, da realidade, mas que por detrás desses 
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objetos estavam outros significados. Não se baseavam apenas na realidade, quando se desenhava, 
por exemplo, uma flor que estava a murchar, tinha um outro significado, que poderia ser, a 
fragilidade da vida, na ideia de morte, na ideia de que a vida é só uma passagem. Era no fundo a 
ideia da vanitas, a ideia das vaidades, que não passam de futilidades e que a vida terrena é efémera. 
E então, o que é que o Fernando Azevedo vai usar? Vai usar alguns elementos que costumam fazer 
parte das naturezas mortas, outro elemento que as naturezas-mortas muitas vezes tinha eram 
representações de pinturas, de esculturas, de pautas, que se traduziam na ideia da música…e ele vai 
aqui fazer a mesma coisa. Portanto, esta obra, situa-se no interior de uma casa, temos à esquerda 
uma escultura, que está num pedestal, no centro entre uma parede e uma porta, está uma senhos 
sentada sobre umas escadas, essas escadas não vão dar a lado nenhum…apenas há um espaço aberto 
e, ela está sentada sobre essas escadas, a olhar para uma paisagem, que é uma paisagem de 
Florença. Outro aspeto muito interessante, é que esta senhos está de costas para nós. Portanto, ela 
está como que abstraída do mundo real, e está a olhar para o horizonte…neste caso, para a paisagem 
e, depois, ainda temos aqui, alguns elementos que vêem dessa ideia da natureza morta, por exemplo, 
temos aqui moedas, temos uma pauta de música, as moedas como símbolo da vaidade e da 
ostentação, temos uma colher que deveria ser uma colher de prata, também para simbolizar essa 
ideia das vaidades. E como é que vocês acham que eles fez isto? Compôs esta imagem?   
José: em termos materiais? 
Patrícia: sim. 
José: não tinha dito que era colagem?  
Patrícia: sim, exatamente. Portanto, ele recortou estes elementos de várias revistas, para compor 
esta imagem. Era o que ele fazia normalmente. Ele, folheava muitas revistas, ia selecionando alguns 
elementos que lhe poderiam interessar, alguns guardava outros utilizava logo e, depois, compunha 
uma imagem e, por isso mesmo, eram imagens que não eram a realidade. Eram compostas por ele, 
eles recortava aqui e ali…eram imagens seletivas, com figuras selecionadas por ele, para compor 
aquela ideia que ele queria demonstrar. Aqui por exemplo, tem um pormenor muito interessante, 
que é a escultura, tem um búzio no ouvido. Ele colou um búzio na escultura. Estão a perceber a 
contrariedade desta escultura, com um búzio no ouvido? O que é que normalmente o búzio faz? 
José e Isabel: dá o som do mar. 
Patrícia: e então, ele pôs a escultura a ouvir o som do mar. Portanto, a escultura que é um ser 
inanimado, que não tem vida, está a ouvir o som do mar. São este tipo de contradições que os 
artistas surrealistas vão explorar. Depois também tem aqui uma flor…não sei se já vos disse, no 
chão, como símbolo da fragilidade humana, do mundo terrestre. E a senhora lá está de costas…Não 
sei se têm mais alguma pergunta para fazerem acerca da imagem? 
José: como é que está representado aqui o sonho? 
Patrícia: a meu ver, o sonho está aqui representado na medida em que a senhora está de costas para 
a realidade. Isto é uma cena de interior, eu vejo que é uma casa, tem por exemplo, o soalho em 
madeira, tem uma parede azul, tem uma porta, e ela está de costas para isso tudo. Está a olhar para 
um outro lado, vê-se um bocadinho do céu, e uns prédios antigos, que eu li que eram uma paisagem 
de Florença, que ele recortou, e ela está a olhar para lá. É nessa medida que eu acho que temos aqui 
a oposição entre o sonho e a realidade.  
Isabel: é assim, quer dizer ela sabe a realidade das coisas, mas está virada de costas para a realidade, 
mas está a olhar para outra coisa que realmente existe mas que agente não vê, com o olhos, mas vê 
no interior dela. Vê no interior dela, algo que lhe fala mais alto e porque está virada de costas para a 
realidade das coisas terrenas. Está virada para outra parte que não é palpável, é outro sentido, que 
existe mas não se vê. Não é palpável. É isso que dá a ideia do desenho. 
Patrícia: o facto de ela estar de costas, transmite-me também essa ideia. E nós estamos aqui nesta 
sala e, temos, uma série de colagens, dentro do mesmo âmbito, temos cenas de interior, cenas que 
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também são recolhidas de outras obras de arte. Ele recortava imagens de obras de arte de outros 
pintores, e colocava nas suas próprias obras e fazia montagens, criava situações que eram irreais, 
que eram fruto da sua imaginação. E depois, algumas delas têm um pouco de humor, como é o caso 
do búzio que está ao lado da escultura, mas que no fundo a escultura não consegue ouvir.  
Isabel: claro. Mas antes, quando eu era pequena, eu tinha búzios e punha assim no ouvido, para 
ouvir e parecia o som do mar!  
Patrícia: é, é impressionante.  
Isabel: é verdade. Não sei porquê mas é verdade.  
José: se puser a mão em concha também ouve! 
Patrícia: vamos, então seguir para a oficina do museu. Vamos fazer um trabalhinho prático, baseado 
nestas técnicas que nós estamos aqui a falar, está bem? Têm alguma duvida?  
José: não, não.  !
Na oficina do museu: !
Patrícia: nós falámos hoje em três técnicas e eu gostaria que cada um de vocês escolhesse uma 
técnica, para desenvolver, que tivesse tido mais curiosidade. Uma ocultação, uma colagem, ou o 
cadavre exquis se alguém quiser fazer em conjunto com outra pessoa ou então um desenho livre. 
Portanto, temos estas três hipóteses: uma colagem, uma ocultação ou o desenho livre. Eu vou vos 
dar uma base, e depois vocês fazem. Eu depois dou-vos as indicações mas primeiro têm que me 
dizer, o que preferem fazer. A Isabel com o que é que ficou curiosa, o que é que gostava mais?  
Isabel: eu gostava mais de fazer um desenho. 
Patrícia: um desenho livre, é isso? 
Isabel: sim, sim. 
Patrícia: está bem. Então, eu vou lhe dar uma folha de papel branca. Tem aqui. Temos aqui os lápis 
que são em pastel de óleo. Qual é as cores que prefere?  
Isabel: as cores…   
Patrícia: pode por [a folha de papel] noutra posição se quiser.  
Isabel: não eu queria mesmo nesta posição.  
Patrícia: está bem, está bem. 
Isabel: nem presido de uma folha tão grande. 
Patrícia: eu tenho aqui mais pequeninas… 
Isabel: está bem, está bem.  
Patrícia: e mais, o que é que os restantes colegas preferem? 
Madalena: para mim pode ser colagem. 
Patrícia: colagem…Já lhe vou explicar. O Vicente? A ocultação, o desenho livre ou a colagem? 
Vicente: eu gostava de tentar a ocultação.   
Patrícia: está bem. Também já lhe explico. E o José? 
José: eu vou também para a colagem.  
Patrícia: eu brou explicar à Madalena e ao José, depois já lhe explico a si, está bem Vicente? 
Isabel: eu queria escolher as cores para fazer o desenho.  
Patrícia: e quais as cores que quer? 
Isabel: azul, amarelo e verde, por exemplo.   
Patrícia: tem aqui o verde, o amarelo, e o azul.  
Isabel: está bem. Eu depois tenho que perguntar as cores. Este é o azul… 
Patrícia: a Madalena e o José, aqui dentro de um envelope nós temos recortes das figuras que estão 
representadas nesta obra, nesta última colagem. Por exemplo, o José tem na mão, a escultura que 
está numa espécie de um plinto comprido. Essa é a escultura. Depois, o que é que temos mais? 
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Madalena, aqui tem a escultura, depois, o José tem na mão uma porta…o José é que nos está a 
guiar, tem a senhora, isso é a cabeça, que está de costas. Depois temos as escadas, aqui, são as 
escadas, são dois degraus. Depois, o que é que temos mais? Isso é o livro aberto, a pauta de música, 
tem aqui Madalena. Depois temos uma flor, e muito pequenina, é uma colher… e o que é que eu 
vos ia pedir, é para vocês comporem, uma imagem ao vossos gosto. É como quiserem… 
(risos) 
 Patrícia: é transformarem, no fundo, aquilo que vocês quiserem…se quiserem até podem 
acrescentarem—-têm aqui os lápis a óleo. Têm aqui também a cola.. e podem fazer. Em relação ao 
Vicente, já consegui perceber aqui uns relevos não já?  
Vicente: sim, estes.  
Patrícia: pois, isto é a mesma imagem da colagem, portanto temos aqui a porta, estão em relevo os 
elementos que é para saber onde se situam na composição. E depois, o que eu lhe peço para ocultar, 
é com um lápis ou então com uma cartolina preta. Prefere ocultar com a cartolina e, tem que cortar, 
não é? Ou rasgar, pode rasgar a cartolina e colar por cima. O que é que prefere? 
Vicente: pode ser com a cartolina.  
Patrícia: a cartolina é bom, porque depois pode saber onde ocultou. Portanto a senhora está aqui. 
Vicente: ahh, está aqui.  
Patrícia: sim. Aqui está a escultura. E depois em baixo temos as escadas.  
Maria João: [para o José] ela está meio inclinada, é assim que quer? 
José: sim é.  A senhora fica ao lado da escultura.    
Patrícia: e aqui temos o livro, a pauta de música, e aqui a flor. E depois aqui, sozinha, debaixo das 
escadas, está a colher.     
Maria José: não nos podemos esquecer da colher…  
Vicente: portanto, um deste é para ocultar? 
Patrícia: oculta o que quiser. Portanto, eu descrevi-lhe os elementos, para saber mais ou menos onde 
estão e o que é que quer ocultar. Pode fazer com uma cartolina, e colar por cima ou com o lápis…  
Vicente: é com a cartolina.   
Patrícia: quer uma tesoura, ou prefere rasgar? 
Vicente: acho que vou rasgar. Mas tenho que dobrar? 
Patrícia: sim, faça o que quiser. Pode dobrar. O que eu vos trouxe também, é um cd de música que é 
sobre poesia surrealista. Foi uma colectânea que se fez, entre o Rodrigo Leão, e é sobre os poetas 
surrealistas e por isso vocês vão poder ouvir um pouco de poesia surrealista.   
Maria José: é os poetas? 
Patrícia: sim, é! Isto era no fundo, o que o Fernando Azevedo fazia também. Ele sentava-se no seu 
atelier, ouvia música, e ia compondo as suas imagens, perdia a noção do tempo… 
José: perdi a colher!  
(risos) 
Patrícia: perdeu alguma coisa? não faz mal, temos aqui mais!  
(risos)  
Vicente: acha que está bem.  
Patrícia: está óptimo, faça como quiser. Precisa que eu lhe dê alguma referência sobre onde é que 
estão as coisas? 
Vicente: sim, eu só quero ocultar a senhora. 
Patrícia: sim, é essa. Onde tem o dedo, está mesmo por cima da cabeça. 
Vicente: se eu tiver a ocultar tudo dela, é tudo isto não é? 
Patrícia: sim, ela está aqui. Aqui estão as escadas. Portanto ela começa aqui e termina aqui. São 
mais ou menos quatro dedos.  
Vicente: portanto se eu quiser, colo só aqui por cima?  
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Patrícia: sim, sim. 
Maria João: [para o José] quer que coloque aqui na cabeça? 
José: sim, sim.   
Vicente: acho que está bom assim? 
Patrícia: está está!  
Isabel: não está aqui o verde? É este? 
Vicente: Patrícia, pode-me dar aqui uma orientação? 
Patrícia: sim, sim.  
Vicente: a figura que eu quero ocultar está? 
Patrícia: aí é a cabeça dela. E vai até aqui. Depois, já está a tapar as escadas. Não quer tapar as 
escadas? 
Vicente: não. As escadas não. Só quero mesmo a senhora.  
Patrícia: então vamos rasgar aqui um bocadinho.   
José: [para a Maria João] eu quero pôr aqui a colher… Quero que cole aqui na cabeça deste lado… 
Vicente: e pronto, é só mesmo.  
Maria João: [para o José] estamos a fazer uma pareceria! (risos) 
Patrícia: agora eu ia vos pedir um último exercício: é que cada um de vocês descreva a sua obra que 
fez aos restantes colegas. Quer começar, Isabel, que foi a primeira a acabar?  
Isabel: eu vou descrever o que está aqui, não é? Eu fiz o céu aqui e, depois o sol, e depois fiz uma 
casa. Depois uns coisinhos em verde que é para fazer de relva e, depois, fiz em baixo um mar e um 
barco com a vela. E depois umas coisinhas a fazer de gaivotas… 
Patrícia: sim senhora, muito bem. Agora o Vicente.    
Vicente: eu só lhe queria perguntar uma coisa: aqui estão as escadas? 
Patrícia: sim, portanto, ela está sentada por cima das escadas. 
Vicente: portanto as escadas são estas? 
Patrícia: sim, são. 
Vicente: e ela está de costas? 
Patrícia: sim. E a porta está aqui ao lado da senhora. 
Vicente: é para onde ela está virada, não é? 
Patrícia: sim, ela está na direção ao lado da porta. Está ao lado dela.  
Vicente: é assim, o que eu fiz basicamente foi, está aqui uma senhora que está, como foi descrito,  
de costas e virada para uma pintura, e eu - digamos que - segundo aquilo que eu percebi, como ela 
estava assim um pouco abstraída, fiz o favor de lhe dar mais privacidade, ocultado-a.  
(risos)    
José: mais abstraída ainda!  
Patrícia: portanto, aquilo que o Vicente fez, se olharmos para imagem deixa de estar aqui a presença 
do elemento feminino. Deixa de estar aqui. Portanto ele fez aquilo que o artista mais ou menos 
faseia - manipulou a imagem, tirando a senhora com a cartolina preta. Muito bem. E a Madalena? 
Madalena: fiz a porta, pus as escadas ao lado da porta. A senhora sentada nas escadas, a escultura ao 
lado. Tem a flor ao meio da senhora e da escultura e depois é a colher que está ao lado da escultura. 
Patrícia: pois a Madalena também fez aqui uma coisa muito interessante. A Madalena, a imagem 
que ela compôs está muito parecida com aquela que nós vimos ali na exposição, os elementos, por 
exemplo a escultura e porta e a senhora sentada na escada, está muito parecido, depois temos o livro 
que está aqui disperso mais a flor. E depois tem aqui uma coisa muito gira, que me faz lembrar a 
ideia do búzio, é que ela pôs a colher à frente da escultura, como se a escultura tivesse a comer. 
Portanto, usou também um bocadinho a ironia.  
(risos)              
Patrícia: sim, senhora. Muito bem. E o José? 
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José: eu coloquei a escultura a seguir à escada, com a flor na cabeça, a dirigir-se para a porta, e do 
outro lado da porta, coloquei a senhora com a colher a comer do livro. 
(risos) 
Patrícia: muito bem! Também está muito giro. Também temos muito bem a ideia das contradições e 
do humor. Também está muito bem! Então eu agora dava uma salva de palmas a todos. 
(palmas) 
Patrícia: eu espero que tenham, gostado. Eu gostei muito. Tenho pena que esta tipo de atividades 
com regularidade nos museus. Mas, pronto, é aos pouquinhos que as coisas vão acontecendo aqui 
em Portugal, porque ali na nossa vizinha Espanha temos museus que fazem isso com muito mais 
frequência, para pessoas com deficiência visual.  
José: e o dinheiro também às vezes não ajuda.  
Patrícia: eu acho que não. Isto às vezes não é preciso muito dinheiro. Às vezes é mais da atitude.  
José: não. Estou a dizer em termos da influência da organização. 
Isabel: é a nossa sociedade é mais fechada.   
Maria João: exatamente, eu acho que é mais isso. 
Patrícia: é um bocado aquela ideia: o que é que as pessoas que não vêem estão a fazer num museu 
que é para ver? E vocês demonstram muito bem que não é disso que vive o museu. Há muitas ideias 
que estão subjacentes às imagens e que às vezes até as pessoas olha muito mas depois não vêem 
nada. A verdade é essa. Aquilo que eu vos ia pedir, é que me respondessem a uns inquéritos sobre a 
a atividade. (…) Respondam à vontade, dêem a vossa opinião. Se alguma das hipóteses, vocês não 
concordarem digam e acrescentem uma hipótese. Mas é muito importante eu ter a vossa opinião. 
Vocês são as melhores pessoas para darem a vossa opinião.  
José: claro. Obrigada. Gostei muito. Felicidades para a realização da tese.             
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