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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Oiço-os no metro e nos distribuidores de sodas e sabe o que acontece? 

- O quê? 

- As pessoas não dizem nada! 

- Oh! É impossível! 

- Não é não! Nada. Citam marcas de automóveis, de fatos, moradas de piscinas e, sobretudo, dizem: «Oh! Que bom!». Mas 

dizem todos as mesmas coisas e ninguém tem nunca uma opinião diferente. E, a maior parte do tempo, nos cafés põem a 

funcionar as joke-boxes que contam sempre as mesmas histórias, ou os ecrãs musicais com todos os desenhos a desfilarem 

pelas paredes, mas que nunca são mais nada do que manchas de cores e sempre abstractos. E nos museus, já lá esteve, por 

acaso? Nada mais que abstracções, é tudo.”1  

 

“Espelhos, como lhes gostava de chamar George Henri Rivière, os museus reflectem muitas vezes os grandes problemas das 

sociedades que os geram e em que se inserem”2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Bradbury, Ray, Fahrenheit 451, Colecção Mil Folhas, p.34 e 35. 

2
 Oliveira Ramos, Paulo, Breve história dos museus em Portugal, in Rocha-Trindade, Maria Beatriz, 

Iniciação à museologia, Universidade Aberta,1993, p.36. 
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Toda e qualquer sociedade realmente desenvolvida é aquela em que a educação é 

um direito inalienável dos cidadãos que a constituem. O ensino oficial tem sido a 

principal entidade que tem contribuído para a formação dos indivíduos, mas hoje em dia 

ela não consegue prover sozinha a esta responsabilidade social. A escola contribui 

sobretudo para o desenvolvimento do raciocínio, não proporcionando, do mesmo modo, 

o desenvolvimento da educação emocional, cultural e da sensibilidade artística.  

Em Portugal, grande parte dos cidadãos em idade escolar, apenas têm acesso a 

uma formação cultural e artística, através de visitas de estudo a museus e centros de 

arte, proporcionadas pelo ensino oficial. No entanto, há muito que se parte do princípio 

que uma educação completa deve abranger, para além de todas as áreas científicas que 

fazem parte dos currículos escolares, as disciplinas artísticas. Ora, os museus têm aquilo 

que é necessário para contribuir para a formação artística e cultural dos cidadãos 

portugueses.     

Efectivamente, uma das funções do museu, para além de investigar, coleccionar, 

conservar e difundir, consiste também em instruir o público. De facto, a comunicação 

com os visitantes tornou-se um dos principais objectivos do museu moderno. Por outro 

lado, em muitos museus, o público é principalmente constituído por grupos escolares, 

pelo que, parte da programação proposta pelos serviços educativos foi especialmente 

concebida para ir ao encontro das necessidades deste tipo de público-alvo. De facto, 

numerosos museus elaboraram, especialmente para os grupos escolares, programas 

educativos específicos. No entanto, as actividades educativas propostas nesses 

programas são muitas vezes elaboradas de forma intuitiva, sendo, por essa razão, 

necessária a existência de um quadro teórico de educação nos museus, a fim de 

possibilitar a realização de aprendizagens significativas e de os professores do ensino 

oficial saberem como utilizar esse recurso pedagógico, de forma a articulá-lo com os 

programas escolares.  

Em muitas instituições culturais, os profissionais da educação, nem sempre são 

capazes de afirmar com toda a certeza, se foram ou não realizadas aprendizagens no 

museu e se o Projecto Educativo proposto necessita de alterações a fim de se tornar 

realmente eficaz. A principal razão vem do facto de não serem elaborados instrumentos 

de planificação e de avaliação capazes de fornecer informação pertinente acerca da 

eficácia dos Projectos Educativos, sugeridos pelos Serviços Educativos dos museus. No 

entanto, os museus são recursos didácticos inesgotáveis, porque podem valorizar e 

enriquecer as aprendizagens do público escolar, promovendo o seu desenvolvimento 
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educacional. Por isso urge reflectir acerca de estratégias, capazes de tornar esses 

modelos concretizáveis. 

As exposições dos museus de ciência são autosuficientes, muitas vezes, não 

sendo necessária a criação de um discurso para as tornar perceptíveis ao público, 

enquanto nos museus de arte ou de história é necessário construir um discurso, o qual 

não deve desvirtuar o sentido das exposições que, por seu turno, são muitas vezes 

concebidas sem ter em atenção a educação dos visitantes. A comunicação nos museus é 

também, por vezes, deficitária devido ao tipo de formação adquirida pelos profissionais 

de educação. Efectivamente, ainda não existem cursos de formação em educação nos 

museus, falha que dificulta o desempenho dos seus profissionais. Não basta que estes 

tenham uma sólida formação em História da Arte ou História, sendo igualmente 

importante obter formação na área da pedagogia. Mas não se deve confundir a 

pedagogia museal com a pedagogia do ensino. O museu deve aguçar o apetite das 

crianças pelo conhecimento e estimular a sua curiosidade, sem imitar as práticas 

pedagógicas praticadas na escola. O museu favorece as páticas de observação e de 

habilidade e a escola desenvolve o raciocínio.  

O termo museal não consta nos nossos dicionários, no entanto, trata-se de uma 

palavra que aparece, embora raras vezes, em textos teóricos portugueses e mais 

frequentemente em estudos estrangeiros acerca da educação nos museus. No Dicionário 

de termos de museologia
3
 a palavra museal tem duas acepções possíveis

4
, isso 

dependendo da categoria gramatical a que pertence. Aqui, ela interessa-nos para 

caracterizar o tipo de educação a que fazemos referência e para a distinguir da educação 

formal. Na presente dissertação adoptaremos então este termo para falarmos da 

educação nos museus. 

Relativamente aos objectivos deste estudo, a presente proposta não pretende 

sugerir uma actividade pedagógica num museu nem reflectir acerca dos benefícios da 

educação pela arte. O interesse do tema escolhido para esta Dissertação de Mestrado, 

está na reflexão que se fará em torno dos programas educativos oferecidos em certos 

museus, centrando-se nas aprendizagens das crianças que visitam estes locais e tentando 

verificar de que forma os objectivos dos programas museais são atingidos. Este trabalho 

                                                 
3
 Desvallées, André; Mairesse, François (2010). Concpts clé de museologie. Paris: ICOM/Armand Colin, 

pp. 46 a 48.  
4
 O adjectivo, museal, serve para designar tudo o que é relativo ao museu, para assim o distinguir de 

outros domínios, por exemplo, o «mundo museal», para designar o mundo dos museus, por sua vez, o 
substantivo designa a criação, o desenvolvimento e o funcionamento do museu, ao mesmo tempo que 
aponta para uma reflexão acerca dos seus fundamentos e desafios.                    
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tem também como finalidade reflectir acerca da planificação e avaliação das propostas 

educativas feitas nos museus. 

Em alguns museus as propostas são variadas, instrutivas e divertidas, pensadas por 

profissionais, já com larga experiência na criação deste tipo de eventos, pelo que os 

conhecimentos de algumas destas pessoas foram extremamente valiosos para a 

execução desta dissertação. Teria sido vantajosa a observação de um grande número de 

situações educativas nos museus, mas não foi possível, por uma questão de tempo e de 

gestão do trabalho, fazer um levantamento de todas as propostas educativas actualmente 

a serem executadas pelos Serviços Educativos dos museus, pelo que a análise se centrou 

numa amostra representativa do paradigma «educação museal». Também se procurou 

que este trabalho conduzisse ao diagnóstico dos modelos de educação museal, 

existentes nos museus, onde foi feito o estudo de casos, sempre com o objectivo de 

detectar os aspectos da natureza da pedagogia nos museus. Em suma, este mestrado 

pretende: 

- Ser uma reflexão sobre a natureza da pedagogia nos museus; 

- Favorecer uma aproximação entre a cultura e o ensino, isto é, recorrer à pedagogia, 

  essencialmente vocacionada para o ensino, como forma de identificar os meios 

  linguísticos e expositivos acessíveis ao público escolar nos museus, ao mesmo   

  tempo que se estaria a suscitar, estimular e promover o seu nível cultural; 

- Identificar aquilo que um programa cultural de visita ao museu requer, a fim de que 

  seja efectivamente educativo; 

- Saber se a implementação de métodos de intervenção educativa nas exposições tem 

  consequências na formação dos profissionais dos museus. 

- Conhecer a formação dos profissionais dos museus e, mais precisamente, daqueles  

   que trabalham nos serviços educativos destas instituições; 

- Saber se os métodos pedagógicos ocupam lugar na tomada de decisões dos  

   educadores dos museus; 

- Determinar se os profissionais dos museus procuram saber quais são as 

  expectativas dos visitantes (grupos escolares) em relação ao museu que vão visitar,    

  assim como, se procuram ter conhecimento da maneira como as visitas nos museus  

  são exploradas na sala de aula; 

- Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem desenvolvidas nos 

  museus, nomeadamente, quais as técnicas de mediação de uma exposição ou de 

 outras actividades especialmente concebidas para as crianças ou para os  



5 

 

  adolescentes e, ainda, que meios são utilizados para a concretização destes  

  projectos. 

 

No âmbito desta reflexão, partimos do princípio que não existe um modelo teórico de 

educação museal, único para todos os museus e que ignorasse, deste modo, a existência 

das diversas tipologias de museus e suas idiosincrasias. Não se partir deste princípio 

poderia comprometer o papel da educação nos museus, tornando-a redutora ou 

inexistente. Por exemplo, nos museus de Ciência e Técnica, a geração de informação a 

partir dos objectos é particularmente evidente. Nos museus de Arte e de História, as 

estratégias de educação não são tão evidentes. Por outro lado, os museus de Arte não 

são os únicos a exporem obras de arte. Nós encontramo-las igualmente noutros tipos de 

museu, designadamente em Palácios Nacionais, embora nestes sítios encontremos 

outros temas, tais como a Arte Decorativa, a Arquitectura ou a Azulejaria, etc. Nestes 

museus, quando se apresentam os objectos de um dado museu ao público, 

efectivamente, interferem diversas disciplinas transversais aos temas mais recorrentes e 

provenientes dos objectos expostos nessa instituição, tais como a Estética ou a 

referência ao quotidiano. Efectivamente, o tratamento da informação e a planificação de 

um projecto educativo num museu de Arte ou num Palácio Nacional, não é tão evidente 

como num museu da Ciência. Pelo que se torna necessário encontrar um meio de 

apresentar os objectos nesses locais, capaz de gerar aprendizagens. É por esta razão que, 

um pouco por todo o mundo, estudiosos se têm debruçado sobre a necessidade de 

teorizar a a educação nos museus, aquela que no Canadá, por exemplo, já é referida 

como sendo a «educação museal» 

A selecção dos museus que foram observados, incluíu museus de Arte, de 

História e um Palácio Nacional. Havendo maior dificuldade em construir um discurso 

capaz de gerar conhecimentos nos museus de Arte ou de História, os quais apresentam 

também inúmeros objectos de arte, procurámos identificar como é que neles é gerada a 

informação. 

Para a concretização deste trabalho de investigação recorreu-se a um modelo 

teórico
5
 de educação museal, elaborado por extensão de modelos já existentes, com o 

objectivo de identificar modelos de educação nos museus observados. O referido 

                                                 
5
 Allard, M. & Boucher, S. (1998). Éduquer au musée: un modèle théorique de pédagogie muséale: 

Ed.Hurtibise, HMH. 



6 

 

estudo
6
 apresenta outros modelos elaborados em função das diferentes tipologias de 

museus. Do supramodelo
7
, ao qual se chegou através da síntese de outros modelos, 

detivemo-nos nos elementos das grelhas de análise das estratégias pedagógicas 

aplicadas nos museus
8
, sendo estes a axiologia, o objecto, o sujeito, o agente, o meio, 

a relação didáctica, a relação de ensino e a relação de aprendizagem. Estes foram 

também os elementos que serviram de base à observação e análise das actividades 

educativas nos museus apresentados nesta reflexão sobre a educação nos museus.  

Em termos práticos, procurou-se fazer uma análise de casos decorrentes em 

museus previamente seleccionados e contactados, seguida de uma descrição dos dados 

recolhidos que contribuiram para determinar o tipo de modelos teóricos de pedagogia 

museal que existem nos museus ou a falta deles, se fosse caso disso. Todas as 

observações nos museus foram precedidadas de encontros com as responsáveis dos 

Serviços Educativos desses museus, encontros que resultaram sempre em conversas 

frutuosas para o estudo que estava a ser desenvolvido. Seguiu-se-lhes então a 

observação das actividades educativas, as quais foram detalhadamente registadas por 

escrito. Para além deste registo, efectuou-se igualmente uma análise das estratégias 

pedagógicas postas em prática durante as visitas-guiadas, no sentido de serem 

identificadas as habilidades intelectuais estimuladas ao longo dessas visitas. Para tal foi 

utilizado um quadro de análise retirado do Guide de planification et d´évaluation des 

programmes éducatifs, lieux historiques et autres institutions muséales
9
, o qual 

apresentamos a seguir: 

Habilidades intelectuais desenvolvidas no museu 
 

1. Formular questões 

Faz uma pergunta ou levanta uma questão acerca de um lugar, um objecto, um elemento, do método seguido 

ou acerca do significado de uma palavra. 

 

2. Antecipar respostas ou soluções 

Dá uma resposta possível para uma pergunta ou para um problema levantado. 

Exemplo: dá uma hipótese acerca de um elemento de arquitectura ou um objecto. 

 

3. Justificar 

Sustenta uma resposta com base em argumentos. 

Exemplos:  

a) Sustenta a sua resposta ou uma solução para um problema, argumentando. 

 

                                                 
6
 I Allard, M. & Boucher, S. (1998). Éduquer au musée: un modèle théorique de pédagogie muséale: 

Ed.Hurtibise, HMH. 
7
 O supramodelo integra o metamodelo didáctico e o metamodelo de estrastégias pedagógicas, o qual 

constitui uma visão de síntese da pedagogia museal generalizável a diversos tipos de programas 
educativos museais. 
8
 Allard, M. & Boucher, S. (1998). Éduquer au musée: un modèle théorique de pédagogie muséale: 

Ed.Hurtibise, HMH e Boucher, Suzanne: Développement d’un modèle théorique de pédagogie muséale, 
Thèse de Doctorat présentée à la Facultée des Sciences de l’ Éducation, Université de Montréal, Outubro, 
1994.  
9
 Allard, M., Larouche M. - C., Meunier A. et Thibodeau, P.  Guide de planification et d´évaluation des 

programmes éducatifs, lieux historiques et autres institutions muséales. Montréal: Les éditions Logiques, 
1999. 
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b) Dá razões para a escolha da sua resposta ou da solução. 

4. Optar por uma resposta ou por uma solução 

Privilegia uma resposta ou uma solução entre as que foram antecipadas. 

Exemplo: opta definitivamente por uma resposta ou por uma solução. 

 

5. Classificar 

Reagrupa objectos em função de critérios preestabelecidos. 

Exemplos:  

a) Identifica um objecto, apoiando-se num livro com ilustrações. 

b) Classifica um objecto. 

 

 

6. Comparar 

Evidencia semelhanças ou diferenças. 

Exemplo:  

Menciona uma semelhança ou uma diferença entre dois objectos ou dois pormenores arquitectónicos. 

 

7. Estabelecer relações/associações 

Estabelece ligações ou associações. 

Exemplos:  

a) Associa um objecto a um período histórico, uma personagem ou um acontecimento. 

b) Associa um objecto do passado a um objecto contemporâneo. 

 

8. Localizar a informação 

Situa as fontes de informação. 

Exemplos: 

a) Assinala um objecto ou uma vitrina procurada: 

b) Orienta-se no museu. 

 

9. Observar: 

Examina, olha com atenção para um lugar, um objecto ou um elemento. 

Exemplos:  

a) Volta para examinar um objecto, um elemento pela segunda vez. 

b) Desloca-se em torno de um objecto para o examinar melhor. 

c) Afasta-se do seu grupo para melhor examinar um objecto. 

d) Manipula um objecto. 

 

 

10. Descriminar  

Distingue um objecto entre outros, em função das suas características. 

Exemplos:  

a) Distingue um objecto atendendo à sua utilidade ou à sua função. 

b) Distingue uma vitrina entre várias em função do seu conteúdo. 

b) Assinala um objecto procurado em função das suas características. 

 

11. Identificar 

Designa um objecto através de um termo particular. 

Exemplo: nomeia um objecto.  

 

12. Descrever 

Especifica as características de um objecto. 

 

13. Sintetizar 

Reagrupa num conjunto coerente factos e conceitos a partir de objectos conservados, comparados, 

classificados. 

 

 

14. Comunicar:  

Transmitir aos outros as suas descobertas. 

Exemplo: explica a utilização de um objecto a outro participante. 

 

                Quadro1: observação das habilidades intelectuais desenvolvidas no museu. 

 

Os instrumentos de análise foram recolhidos em diferentes estudos de Michel 

Allard, Suzanne Boucher, Bernard Lefebvre, entre outros, essencialmente trabalhos 

teóricos canadianos. Para a realização dos inquéritos e elaboração de ferramentas de 

análise, utilizaram-se esquemas teóricos já elaborados e outros adaptados por nós.  
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Neste caso, o principal recurso teórico utilizado foi o Guide de planification et 

d´évaluation des programmes éducatifs, lieux historiques et autres institutions 

muséales
10

. 

O contacto com um grande número de museus de todo o país seria desejável, mas de 

difícil concretização, pelo que os dados necessários para este estudo poderão revelar-se 

escassos. No entanto os exemplos parecem-nos ser suficientes num universo de casos 

museais relevantes para este estudo. 

Procurámos ir ao encontro de museus cuja experiência educativa fosse 

significativa. Debruçar-nos no trabalho que foi originalmente desenvolvido ao nível da 

educação nos primeiros Serviços Educativos, pareceu-nos fundamental, porque, por um 

lado, na prática, a sua evolução foi lenta e, por outro lado, conservou muitas 

características das primeiras experiências desenvolvidas nos museus. A escolha de 

museus, cujos Serviços Educativos começaram a funcionar na década de 80 do século 

XX, também nos interessou, por esta fase constituir um marco significativo na evolução 

da história da educação nos museus. E, finalmente, interessou-nos conhecer o 

funcionamento de Serviços Educativos mais recentes, para verificarmos se são mantidas 

estratégias educativas correntes ou tradicionalmente desenvolvidas nos museus, ou se, 

pelo contrário, as estratégias são outras.  

 Quanto à estrutura, a presente Dissertação de Mestrado divide-se em quatro 

partes, a primeira apresentando um percurso histórico da evolução da educação nos 

museus, sua génese, suas práticas e implementação a nível internacional. São 

igualmente referidos os primeiros focos de teorização da educação nos museus em 

diferentes partes do mundo, até à actualidade. Esta primeira parte finaliza com a 

abordagem de alguns modelos teóricos, nomeadamente aquele que principalmente 

serviu de apoio teórico a este estudo.  

 A segunda parte, centra-se exclusivamente na evolução histórica da educação 

museal em Portugal, sendo que nos detivemos em contextos educativos onde a sua 

evolução se tornou mais relevante, pela influência que vieram a exercer sobre outras 

realidades educativas nos museus. Centrámos igualmente a nossa atenção nos casos 

decorrentes de reformas que foram significativas para a evolução da educação nos 

museus portugueses, não esquecendo outros aspectos indissociáveis desta questão, 

                                                 
10

 Allard, M., Larouche M. - C., Meunier A. et Thibodeau, P., 1999. 
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nomeadamente a dos profissionais da educação, seu estatuto profissional, formação e 

vínculo com as instituições onde trabalham. Finalmente, referimos genericamente quais 

são as potencialidades educativas de alguns museus portugueses. Este foi um capítulo 

preliminar para o desenvolvimento daquilo que foi abordado na parte III desta 

dissertação. Efectivamente, já que os museus são excelentes recursos didácticos, 

importa que seja estabelecida uma relação estreita entre a escola e o museu. Neste ponto 

são referidas as leis, que de forma significativa, regularam e determinaram a 

colaboração entre as duas instituições, escola e museu. A formalização desta articulação 

resultou em medidas, tanto da parte dos profissionais da educação nos museus como dos 

professores do ensino oficial, medidas essas que apresentamos igualmente neste ponto. 

Esta relação é igualmente visível nos currículos nacionais e até nos manuais escolares. 

Há portanto, uma vontade concertada de unir esforços com o objectivo de contribuir 

para uma educação mais abrangente e enriquecedora, utilizando o vasto património que 

existe ao dispor de todos. Estas são algumas das questões que procuramos desenvolver 

na terceira parte. 

 A quarta e última parte é a etapa prática deste estudo, na qual apresentamos 

diferentes casos concretos e actuais de propostas educativas e a maneira como são 

concebidas e realizadas. Detivemo-nos também na observação das diferentes práticas 

desenvolvidas pelos educadores das diferentes instituições museais e também nos seus 

percursos académicos e profissionais. A análise das práticas educativas, serviu de base 

para o levantamento dos elementos da educação levados em consideração nos museus, a 

fim de chegarmos aos modelos já lá estabelecidos. O resultado deste levantamento, 

pretende ser um ponto de partida para uma reflexão e posteriormente uma 

consciencialização relativamente a práticas, muitas vezes, intuitivas e que precisam de 

uma abordagem sistemática, para passarem a teorias aplicáveis. 

  O interesse manifestado pela questão da educação nos museus remonta à época 

em que a autora deste estudo começou a fazer visitas guiadas no Palácio Nacional de 

Queluz, tendo-lhe sido dada uma formação que consistiu em observar visitas de outros 

mediadores, isto complementado com algumas leituras. Quatorze anos depois, foi-lhe 

facultada a mesma formação, antes de começar a realizar visitas guiadas no Palácio 

Nacional de Mafra, onde actualmente desenvolve a mesma actividade. Foi, portanto, no 

terreno que surgiram as primeiras dúvidas relativamente ao trabalho pedagógico 

desenvolvido nos museus e foi também face a tantos rostos de crianças e de 

adolescentes q ue iam de visita ao museu que nasceu o desejo de conhecer melhor esta 
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extraordinária forma de educação, aquela que se desenvolve a partir dos objectos 

autênticos e artísticos do nosso património. Uma educação com a aura, uma educação 

que faz interferir, não só o raciocínio, mas também as emoções, o coração, tal como o 

entendia Lichtwark, quando se referia à fruição da arte por parte dos visitantes dos 

museus.  
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PARTE I  

 

PERCURSOS DA EDUCAÇÃO NOS MUSEUS 
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1- Museus e Educação, uma relação em prol da formação plena do indivíduo. 

 

“L’excitation des enfants que leur maître amène pour la première fois dans un grand musée m’a 

toujours frappé. C‘est un moment où l’oeil, le coeur et l’esprit, et parfois aussi l’oreille, sont aux aguets et 

exceptionnellement réceptifs, où toutes les forces vitales de l’être sont stimulées et brûlent de se libérer. L’élève 

le plus blasé de l’école secondaire reconnaît qu’à cet instant son intérêt est éveillé, même si ce ne doit être 

qu’un rapide éclair dans les ténèbres. Simple éclair ou davantage, cet instant est précieux, vital.11” 

 

Desde o final do século XIX, atribuiu-se aos museus uma função educativa por 

se reconhecer que nesses espaços se encontram objectos representativos da história da 

humanidade, da cultura e da arte que, estando ao alcance das populações, poderiam 

contribuir para o seu desenvolvimento cognitivo e emocional. É do senso comum que 

estas instituições podem contribuir para uma formação holística do indivíduo. Ainda 

assim, embora esta ideia tenha atravessado todo o século XX até se tornar realidade, 

passando de uma ideia para uma ciência e desta última para uma prática educativa, a 

natureza e as especificidades desta educação continuam ainda por definir. 

Possivelmente, uma das dificuldades inerentes ao estabelecimento dos seus parâmetros 

e especificidades não será alheia ao desconhecimento, por parte de muitos profissionais 

dos museus, às transformações que têm vindo a manifestar-se no campo da educação 

formal, a qual pensamos poder estar em relação com a educação não formal, (Hooper-

Greenhill, Eilean, 2006). Efectivamente, a educação nas escolas e nas universidades 

beneficiou de inúmeras reformas ao longo do século XX, tanto ao nível dos programas 

curriculares como no campo da prática pedagógica, não esquecendo as mudanças 

políticas e sociais que, inevitavelmente as influenciaram (Hooper-Greenhill, Eilean, 

2006). Não obstante certos profissionais dos Serviços Educativos de certos museus 

defenderem que nestas instituições não se devem aplicar estratégias utilizadas em 

contextos formais de educação, opinião que nós partilhamos em partre, crê-se que 

poderiam beneficiar com o conhecimento da pedagogia enquanto ciência a ser aplicada 

não formalmente no contexto museológico. Por outro lado, nota-se uma recusa da 

aceitação de uma teoria mais instrumentalista da arte por parte destes profissionais, 

embora reconheçam que é a partir da arte que podemos ter acesso ao conhecimento de 

certos aspectos da realidade que, de outro modo nos estariam inacessíveis, o que remete 

para uma perspectiva cognitivista da arte e, consequentemente, instrumentalista.
12

 

                                                 
11

 Proctor D. V., Musées, enseignants, étudiants, enfants, in Musées, Imagination et Éducation, 

U.N.E.S.C.O., Paris, 1973.  
12

 Almeida Aires, O valor cognitivo da arte, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, Apresentado 

inicialmente como tese de mestrado em filosofia da linguagem e da consciência à Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, 2005.  
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Tal dificuldade vê-se acrescida, por ainda não se ter determinado qual será a própria 

natureza da educação nos museus, isto é, ainda não se partiu para uma teorização 

efectiva e sem preconceitos, a qual só faria beneficiar os visitantes destas instituições, 

assim como os seus profissionais da educação e ainda as práticas educativas por eles 

desenvolvidas.  

Que os museus constituem espaços ideais de ensino e de aprendizagem, é uma 

premissa que dificilmente poderá ser contestada. Esta evidência tem vindo a ser 

debatida por conservadores e educadores de museus, professores e investigadores, 

principalmente ao longo da segunda metade do século XX, atravessando períodos 

conturbados da história da humanidade e fronteiras do planeta, nomeadamente aquando 

dos encontros internacionais, organizados pela UNESCO. De facto, para se chegar até 

onde se logrou fazê-lo, no que toca a educação nos museus, foram necessários o 

interesse e o empenho de pessoas, que inicialmente contribuíram indirectamente para a 

existência de locais de educação fora das escolas com a criação de instituições que 

acolhiam o espólio daqueles que durante séculos dele beneficiaram com inteira 

exclusividade. Por exemplo, após a Revolução Francesa e com a abertura do Muséum 

des Arts ao público, houve já quem se detivesse na importância da educação nos 

museus, nomeadamente o escritor francês, Lafont de Saint-Yenne, (Michel Allard e 

Suzanne Boucher, 1998) que desejava que as colecções reais fossem acessíveis ao 

público. Depois da Revolução Francesa, seguiram-se-lhe outras e não só em França, que 

abriram caminho para a criação e abertura de museus, cujo conteúdo artístico, histórico 

e simbólico, supostamente iria reverter em favor das nações, designadamente de todos 

os indivíduos que a ela pertencem. Entrou-se então, em pleno século XIX, debatendo-se 

a necessidade de alargar a possibilidade de permitir a um maior número possível de 

indivíduos o usufruto da arte e do património em geral. Em alguns casos os museus 

tornaram-se complementos das escolas artísticas, cuja pedagogia consistia na mera 

imitação das obras, noutros casos complementos de escolas científicas, dando assim 

origem aos primeiros museus da ciência. Efectivamente, houve museus que desde as 

suas origens não se mostraram apenas preocupados com a conservação, já que em 

algumas destas instituições houve quem se interessasse pela questão da educação, sendo 

exemplo disso o Museu de Montreal, onde professores ensinavam, desde a Geologia até 

à Zoologia. O mesmo aconteceu com três museus que abriram nos Estados Unidos em 

1870, dois em Nova Iorque e outro em Boston, só para dar alguns exemplos.  



14 

 

Mas, se é verdade que no século XIX os museus foram considerados instituições 

educativas, a sua abordagem pedagógica não deixou de ser insuficiente, pois baseava-se 

numa didáctica convencional que consistia, no caso dos museus de arte e enquanto 

formação artística, na mera reprodução das obras de arte e, por outro lado, numa prática 

pedagógica que se limitava à apresentação dos objectos com a intenção de transmitir 

conhecimentos sem existir uma preocupação efectiva com o sentido que se podia extrair 

das exposições e seu contributo verificável na formação dos indivíduos. De facto, 

durante muito tempo as exposições foram concebidas sem levar em linha de conta a 

construção de sentidos e de conhecimentos dos visitantes e hoje este problema ainda se 

coloca em muitos museus (Allard, M. et Lefebvre, B., 2001). Há exposições que são 

criadas sem ter em linha de conta a interpretação e as aprendizagens dos visitantes, 

apenas importando questões de ordem estética ou a inspiração daqueles que as 

conceberam. Relativamente aos sentidos e interpretação da arte e do património em 

geral, surge outra questão, a saber, a que está inerente ao processo de musealização dos 

objectos, o qual provoca transformações nos mesmos, tornando-se deste modo em 

testemunhos do passado, manipulados e fabricados (Peter Van Mensch, 1992)
13

. O 

museólogo holandês, Peter Van Mensch, dá-nos o exemplo da “ave do paraíso”, da qual 

se pensava que não tinha patas, pois cortaram-lhas para o poderem naturalizar e enviar 

para os museus de história natural. A “ave do paraíso” era deste modo musealizada, o 

seu aspecto não correspondendo àquilo que era na realidade. O museólogo refere uma 

das consequências que advêm desta forma de expor a ave, relatando que a ausência das 

patas levaria a pensar que o animal seria obrigado a voar, sem nunca na vida poder 

parar. Este é um exemplo paradigmático das mudanças que a museologia pode trazer a 

um objecto e da responsabilidade que os profissionais dos museus têm relativamente 

aos sentidos do mesmo, quando este é comunicado aos públicos. Noutros casos, as 

exposições permanentes mantêm-se inalteradas ao longo de décadas, segundo uma 

ordem temática pouco pertinente para a construção do conhecimento dos visitantes, 

problema que depois se reflecte nas propostas educativas, que ao invés do que se 

poderia esperar, têm muito pouco de educativo.  

Devemos acrescentar às questões relacionadas com a interpretação dos objectos 

expostos e consequente construção de uma pedagogia específica dos museus e centros 

de arte, a questão da educação, enquanto responsabilidade dos Estados para a formação 

                                                 
13

 Symposium Annuel de L’I.C.O.F.O.M., Museologie: revisiter nos fondamentaux, Synthèse des sessions 

du coloque, journées du 1, 2 et 3 Juillet, Liège et Mariemont, I.C.O.F.O.M. Study series, nº38 suplément. 
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dos indivíduos que deles fazem parte. Este sentimento de responsabilidade pela 

educação dos cidadãos de uma nação surgiu no final do século XVIII, mas só no 

princípio do século XX é que foram tomadas medidas concretas para tal preocupação 

passar da utopia à realidade. Progressivamente abriram-se escolas, alargou-se o limite 

máximo de frequência escolar, os currículos foram-se aperfeiçoando, no sentido de 

preparar pessoas para o mundo do trabalho e da vida em sociedade, a formação dos 

professores foi-se igualmente especializando, mas, não obstante toda esta evolução no 

campo da pedagogia, subsistem, ainda nos dias de hoje, vários problemas relacionados 

com a educação formal. De facto, os indivíduos continuam a não usufruir do mesmo 

modo de uma educação de qualidade e capaz de os preparar para um futuro com iguais 

oportunidades. O ensino oficial encontra-se fechado sobre si próprio, de costas viradas 

para o mundo real e tal facto é visível até na exaustiva repetição de programas 

curriculares ao longo de décadas e necessitando de reformas urgentes. Por outro lado, as 

crianças encontram-se cada vez mais fechadas entre os muros da escola, micro-

sociedades com regras muito próprias e que nos parecem estar longe de preparar os 

estudantes para a vida social e para o importantíssimo trabalho interno de cada um ao 

nível intelectual, emocional, ético, artístico e político. No princípio do século XX, 

pedagogos, filósofos, psicólogos e académicos preocuparam-se com esta questão e, em 

alguns casos, houve quem não se limitasse a reflectir sobre os problemas do ensino e 

tivesse procurado levar novas propostas para a escola e, em alguns casos, a pô-las em 

prática, nomeadamente os adeptos e seguidores da Educação Nova, os quais apostaram 

na aprendizagem activa das crianças. Hoje em dia, exceptuando algumas disciplinas 

leccionadas nos diferentes níveis escolares, as aulas dos aprendizes são basicamente 

teóricas. Mesmo que alguns manuais apresentem propostas aliciantes com o intuito de 

permitirem experimentar e pôr em prática conhecimentos teóricos, ou se apresentem 

graficamente enriquecidos com imagens fotográficas relacionadas com os conteúdos, ou 

tabelas, gráficos, documentos áudio ou audiovisuais, isto não é suficiente para levar as 

crianças e os adolescentes a aprender com interesse e a aprender efectivamente. Existe 

ainda a possibilidade de recorrer às novas tecnologias, mas também acreditamos que 

estas últimas, quando não utilizadas com método e inseridas numa planificação rigorosa 

e elaborada pelos pedagogos, dificilmente contribuem para a aquisição e 

aprofundamento das aprendizagens. Por outro lado, actualmente e, sobretudo, a partir do 

segundo ciclo, parece-nos que os alunos se encontram na escola com um profundo 

sentimento de obrigação. O mau aproveitamento escolar, cada vez mais generalizado 
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não será um acaso e, em muitas situações, ele é ainda pior do que se nos apresenta nas 

estatísticas, pois a avaliação efectuada pelos professores é muitas vezes subjectiva, por 

nem sempre serem seguidos critérios de correcção totalmente rigorosos e, por outro 

lado, os pedagogos vêm-se pressionados, tanto pelos órgãos superiores das escolas com 

as quais mantêm um vínculo profissional, como pelas leis do próprio Ministério da 

Educação. A ambos os órgãos, interessam-lhes os bons resultados, mesmo que estes não 

correspondam sempre às verdadeiras capacidades dos alunos. Estes, por sua vez, 

acabam por se convencer de que não precisam de muito para obter resultados positivos. 

E assim o ensino encontra-se num círculo vicioso, do qual dificilmente sairá se os vários 

indivíduos implicados nele não tomarem posições claramente definidas e realizadas com 

firmeza. Para tal, comecemos pelo topo, pelo Ministério da Educação, o qual achamos 

que precisa de rever urgentemente as suas políticas educativas. Havendo uma verdadeira 

consciência das diferentes realidades escolares e da sua necessidade de reformas que 

visem a qualidade do ensino e menos a poupança através do ensino, então já poderemos 

pensar com maior ambição na educação dos pequenos e jovens cidadãos portugueses.  

No entanto, os problemas da educação nacional escapam ao domínio específico 

desta reflexão, pelo que não se pretende solucioná-lo. Apenas podemos fazer algumas 

reflexões e sugerir algumas propostas que se encontram em estrita relação com o tema 

aqui desenvolvido. De facto, acreditamos que a existência de uma estreita ligação entre 

o ensino formal e os museus e centros de arte poderão tornar-se uma possibilidade 

viável de transformação benéfica no âmbito da formação das crianças e adolescentes.  

Retomemos um antigo assunto, que já tem vindo a ser debatido em Portugal há vários 

anos, nomeadamente a colaboração entre a Educação e a Cultura, mesmo que a Cultura 

tenha deixado de ter Ministério. De facto, já antes do 25 de Abril, no encontro 

organizado pela APOM em 1971 e patrocinado pelo então Ministro da Educação, se 

debateu a necessidade de professores e museólogos colaborarem, com o objectivo de 

contribuírem para a formação dos jovens portugueses. Também já se tinha chegado à 

conclusão de que a Arte e a Cultura constituem uma mais-valia para a formação 

intelectual, estética e emocional dos indivíduos e que os museus e as galerias de arte são 

excelentes recursos para este tipo de aprendizagem, convicção que se viu reforçada pela 

anterior realização do Colóquio sobre o “Papel Educativo e Cultural dos Museus”, 

realizado em Moscovo em 1968 e pela Conferência Geral realizada em França, 

igualmente organizada pelo ICOM e sobre o tema da educação nos museus. Assim 

sendo, o Ministério da Educação português tem ao seu alcance e dispor, não só as 
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escolas e inúmeros professores, muitos deles estando até desempregados, como também 

dispõe de recursos didáctico-pedagógicos existentes em vários museus, assim como as 

suas propostas educativas. A roda não está por inventar, pois já existe muito trabalho 

desenvolvido acerca deste assunto e, hoje em dia, muitos estão conscientes e cientes das 

grandes potencialidades educativas dos museus e centros de arte. A questão tem vindo a 

ser debatida, há já muito tempo, tanto por académicos como pelos directores e 

conservadores dos museus, não esquecendo os principais interessados na questão, os 

educadores.  

Desde 1947, que este tema é tido em consideração durante os encontros 

internacionais do ICOM, dos quais têm vindo a resultar publicações da autoria de 

investigadores e profissionais de museus de diversas nacionalidades. Não deve ser 

igualmente esquecido o trabalho que tem estado a ser desenvolvido ao longo dos anos e 

em diferentes museus por todo o mundo, trabalho esse que tem vindo a dar os seus 

frutos e cujos resultados são por vezes tornados públicos. O mesmo acontece com a 

investigação levada a cabo por estudantes de mestrado e de doutoramento, que num 

contexto muito árido, no que toca a formação sugerida nas academias acerca da 

educação nos museus, têm desenvolvido, ainda assim, os seus trabalhos de investigação, 

sistematizando informação dispersa e revelando diversos aspectos deste tema, os quais 

dificilmente seriam do conhecimento de muita gente, caso não tivessem sido objecto 

dos estudos de que fizeram parte. 

 O surgimento dos primeiros serviços de educação nos museus, no início do 

século XX, constitui um claro sinal da importância do papel educativo que se passou a 

atribuir aos museus. Muito caminho foi percorrido para se chegar ao ponto em que se 

encontram alguns museus, no que toca as suas propostas pedagógicas. Do mesmo modo, 

muitos trabalhos de investigação foram realizados a nível internacional para se ter 

chegado ao nível de teorização da educação nos museus a que se chegou. Este é o 

caminho que procuraremos percorrer nos próximos capítulos da primeira parte. 

 

 

2 - Os primeiros Serviços Educativos: implantação e institucionalização  

 

No início do século vinte, na Alemanha, Alfred Lichtwart (1852-1914), director 

do primeiro museu de Belas Artes de Hamburgo, o Kunsthalle, teorizou pela primeira 

vez o conceito de serviço educativo, tornando-se deste modo o protagonista do 
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movimento
14

. Certamente, ao director do museu de Hamburgo não lhe terão sido alheias 

as novas teorias da educação que nasceram naquela cidade alemã, no princípio do 

século XX, nomeadamente a Educação Nova, uma corrente pedagógica que defendia 

que a criança devia participar activamente na sua própria formação. Esta corrente 

encarava a aprendizagem, não como uma acumulação de conhecimentos, mas sim como 

um factor de desenvolvimento global da pessoa, através do princípio dos métodos 

activos que assentam na exploração e na cooperação (Resweber, Jean-Paul, 1988). Em 

suma, a aprendizagem da vida social era considerada como sendo essencial.  

Lichtwark foi professor primário numa escola em Hamburgo e, certamente, 

durante o seu tempo de docente, tomou consciência da necessidade serem feitas 

reformas no ensino. Sob a influência de Justus Brinckman (1843-1915), primeiro 

director do museu das Belas Artes da mesma cidade, Lichtwark entendia que a educação 

nos museus não se devia restringir ao campo das Belas Artes e que aquela tinha que 

abranger todos os campos do conhecimento humano, pois ele achava que a beleza 

emanava de todas as coisas e, especialmente, da Natureza. Trata-se de uma perspectiva 

humanista da educação, a qual se reflete nas seguintes palavras de Lichtwark, quando 

inquirido acerca dos objectivos da educação nos museus, “O objectivo da educação é a 

capacidade de fruir da arte, ou como antes se dizia, de compreender a arte” e, quando o 

fizeram recordar que ele costumava utilizar palavras inabituais para falar da arte, tais 

como «coração», «benevolência» ou «simpatia» ele respondeu que “sem a força do 

amor e da simpatia, um juízo de valor válido é impossível, nomeadamente acerca das 

obras de arte, já que elas resultam de uma alma cheia de amor e apenas podem ser 

sentidas através do amor”.
15

  

Lichtwark definiu a pedagogia dos museus, pedagogia que pretendia tornar 

acessível a todos, dando especial relevo à contemplação das obras de arte. Em primeiro 

lugar, vinha a contemplação da natureza, pois a renovação da arte e da educação só seria 

possível com um regresso à natureza, porque é nela que está a origem da educação 

estética, segundo o pensador. 

Seguem-se outras características da pedagogia no museu, na perspectiva de Lichtwark:  

                                                 
14

 Fróis, João Pedro, Os Museus de Arte e a Educação, Discursos e Práticas Contemporâneas, “in” 

Museologia.pt , nº2, p.64. 
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 GROSSKOPFF Rudolf, Alfred Lichtwark, Hamburg: Ellert und Richter Verlag, 2002, p.22, Cit. 

Jousselme, Gwladys, Enseignement, pratique de l’art et role du musée en Russie: le cas du Musée russe 

de Saint-Pétersbourg, Thèse dirigée en cotutelle par Messieurs les professeurs Francis Conte et Boris 

Stoljarov, Soutenance le 7 décembre 2011, Université Sorbonne-Paris IV/École Doctorale IV (Doctorat 

«Gestion culturelle et muséologie», U.F.R. d’études Slaves, spécialité Russie), p.44. 
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  - “A visita ao museu vem depois da arquitectura e da paisagem
16

”;  

  - Interdisciplinaridade entre as Ciências Naturais e a Arte e entre a Música e a Pintura; 

  - A contemplação das flores durante as aulas de botânica na escola, a fim de se   

    despertar a consciência da beleza; 

  - Já apelava à participação dos pais das crianças nas visitas ao museu; 

  - O método, “O quê; Porquê; Como”, o qual é, ainda hoje, a base da pedagogia nos  

     Museus; 

  - A educação artística através da contemplação silenciosa, sem a interferência de  

    discursos intelectuais acerca das obras de arte; 

  - O trabalho manual era considerado de uma extrema importância; 

  - A formação alargava-se também aos professores, pelo que pretendia ser uma     

     formação completa. 

 

Para Lichtwark, o museu seria uma resposta a um sistema educativo pouco 

desenvolvido, mas também não deixou de ser uma resposta ao nacionalismo emergente 

naquela época. A Kunstpädagogik, tradição germânica da “Pedagogia Artística”, nasceu 

na Alemanha, impulsionada por Alfred Lichtwak, durante a República de Weimar, num 

período em que se estavam a realizar grandes mutações económicas, sociais e políticas 

naquele país, no resto da Europa e também nos Estados Unidos. Hamburgo, cidade com 

o primeiro porto da Alemanha e nono porto a nível mundial, para além de ser uma 

cidade cultural por excelência, era igualmente um meio de ligação com a Europa e o 

resto do Mundo. 

Segundo João Pedro Fróis
17

 o contributo deste pensador e pedagogo foi de 

grande importância para a educação nos museus em geral e acreditamos que as suas 

teorias da educação acabaram por percorrer todo o século XX, aplicadas sobretudo nos 

museus de arte. É caso para nos perguntarmos até que ponto é que a sua influência terá 

igualmente chegado até nós?  

Na sua Tese de Doutoramento apresentada na Sorbonne em Dezembro de 2011, 

também Jousselme Gwladys refere a infuência de Alfred Lichtwark na educação nos 
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museus russos. A investigadora afirma que entre 1910 e 1920, Oscar Waldhauer, 

conservador no State Hermitage Museum, em S. Petersburgo, importou a experiência de 

Lichtwark para a Rússia. Entretanto a revolução de 1917 veio pôr um termo a esta 

experiência russa no campo da educação nos museus. No entanto, em 1990 criou-se o 

Centro de Pedagogia dos Museus e de Criação Infantil no State Hermitage Museum e 

actualmente o museu oferece o programa Educativo, “Bom dia Museu!”, integrado no 

programa “Educação e Sistemas Educativos do Nordeste da Rússia” proposto pela 

Academia da Educação Russa às escolas de S. Petersburgo, a qual é desenvolvida em 

260 outras cidades russas
18

. A autora da Tese de Doutoramento refere também que “en 

Russie et dans le monde, seul le Centre de pédagogie muséale et de création enfantine 

du Musée Russe a réussi à concrétiser ce rêve utopique d’union du musée et de l’école, 

de l’art e de la pédagogie”.
19

 Com certeza que os educadores e outros profissionais dos 

Serviços Educativos dos museus portugueses, muito teriam a aprender com a 

experiência russa e somos tentados a afirmar que o contrário também poderia ter as suas 

vantagens. Isto porque defendemos que um dos primeiros grandes passos a dar no 

campo da educação nos museus é a divulgação científica - através das universidades, 

tendo estas criado cursos de formação nesta área – das experiências que têm vindo a ser 

desenvolvidas ao longo do século XX e no início do século XXI nos museus, cujo 

know-how e trabalho científico seja significativo para a elaboração de modelos teóricos 

de pedagogia não-formal e passíveis de serem aplicados nos museus e centros de arte. 

Efectivamente, o Museu Russo, Hermitage, é indicado como sendo o museu mais 

inovador do mundo no estudo que tem vindo a ser citado (Jousselme, Gwladys, 2011).   

No continente americano outras experiências educativas foram encetadas nos 

museus, em finais do século XIX e princípios do século XX, tanto no Canadá como nos 

Estados Unidos. De facto, nos Estados Unidos, pensou-se a educação nos museus como 

um auxílio à pedagogia da exposição (Fróis, 2008). São exemplos disso o Museu 

Metropolitano de Nova Iorque e o de Boston que contam, há já muito tempo, com 

profissionais que desempenham as suas funções no Educational Service, nome que lá 
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dão ao serviço de educação nos museus. Desde 1880 e no Metropolitan Museum, houve 

um desejo de utilizar o museu público como um meio de disseminação de 

conhecimentos, o que contribuiu para o desenvolvimento de métodos de apresentação 

de exposições, os chamados “métodos síntese”. O seu interesse residia na apresentação 

dos espécimes individualmente, método este que diferia do método que consistia na 

apresentação de séries de objectos. 

 

 

2.1 - Os primeiros teorizadores da educação artística 

       

Nos Estados Unidos, John Dewey foi uma das grandes figuras da Educação 

Nova e da educação artística que insistiu sobre a importância da escola numa sociedade 

verdadeiramente democrática. O filósofo foi o fundador do movimento denominado 

«hands-on learning», aprender através da acção, considerando que o aprendiz deve agir 

em vez de ouvir. Na sua obra, Arte e experiência, quando o filósofo se refere à relação 

que deve existir entre a obra de arte e os seus observadores e fruidores, dá-nos o 

exemplo do Pártenon, que isolado do seu contexto histórico, político e sociológico, 

dificilmente adquiriria um estatuto estético. Dewey afirma que devemos ser capazes de 

nos afastar do objecto, pois só assim poderemos ouvir as vozes palpitantes da população 

na época em que o monumento era um local de discussão entre homens, cujo sentido 

cívico se podia equiparar a uma religião e cuja “experiência se manifestava no templo, 

construído, não para ser uma obra de arte, mas um local de comemoração cívica”.  

O pensador americano acrescenta ainda que “quem tiver a intenção de elaborar teorias 

acerca da experiência estética incarnada no Pártenon deve ter presente no espírito os 

pontos em comum entre aqueles homens criadores e utilizadores na vida de quem o 

templo teve o seu lugar e aqueles que são os nossos contemporâneos”. Trata-se de uma 

proposta para a construção da relação entre a obra de arte ou um elemento patrimonial e 

o observador, uma forma de experimentar a arte, a qual tem alguns pontos em comum 

com as propostas de Umberto Eco, em El museu del tercer milénio, o qual refere que a 

colecção quer ser, ao mesmo tempo, tesouro e teatro do mundo. Também Walter 

Benjamin nos advertiu que no momento em que o objecto é exposto no museu, este 

pode perder a sua aura. De facto, existem objectos nos museus, que antes de terem sido 

objectos de arte foram objectos de culto, sendo que a sua preponderância era 

maioritariamente cultural e menos artística.   
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Dewey também dizia que os objectos reunidos nos museus são o reflexo e a 

afirmação de uma posição cultural superior, ao mesmo tempo que o seu isolamento da 

vida quotidiana atesta o facto de que eles não fazem parte de uma cultura natural e 

espontânea”, afastando-os deste modo das comunidades, das quais não fazem totalmente 

parte e já que nem sequer se inserem num contexto com o qual estabelecem uma ligação 

que torna aquele responsável pelo seu surgimento, aparecem-nos, deste modo, como 

obras “destituídas da experiência simples e quotidiana”, passando a funcionar como 

“sinais de bom gosto e como garantias de uma cultura excepcional
20

”.  

Dewey conhecia a importância das obras de arte e da cultura estarem ao alcance 

de todos os indivíduos, mas sabia que aquelas tinham que ser compreendidas com base 

numa teoria e, como a teoria está em estreita relação com a compreensão, então, a teoria 

tinha que ter como objectivo descobrir a natureza da produção das obras de arte e a 

natureza do prazer que as obras de arte nos facultam. Logo, a “experiência normal” 

constituiria o meio, a estratégia que conduziria à elaboração de uma teoria 

proporcionadora da comunicação com a arte.  

Dewey, esteve em contacto com outros americanos que se interessaram pelo 

desenvolvimento de estratégias que visavam auxiliar as crianças durante a apreciação 

das obras de arte, nomeadamente Albert Barnes, médico e importante industrial e 

Thomas Munro, teorizador da psicologia da educação artística, tendo ambos 

contribuído, segundo J.P. Fróis
21

, para o surgimento do Serviço Educativo nos museus. 

Nos anos 30, também Arthur Melton (1906-1978) e Edward Robinson (1893-1937) 

desenvolveram um trabalho de investigação nos Estados Unidos acerca do 

comportamento dos visitantes dos museus e do efeito das exposições nos mesmos
22

.  

Arthur Melton centrou o seu trabalho de investigação na averiguação da “eficácia 

educacional” das práticas museológicas e das exposições nos museus, com o objectivo 

de construir uma ciência da educação. A estratégia educativa daí resultante basear-se-ia 

no conhecimento do comportamento dos visitantes face às exposições (Fróis, João 

Pedro, 2008). Era necessário utilizar métodos de observação válidos, tal como aqueles 

que foram propostos por Edward Robinson (1893-1937). Este trabalhou com Melton na 

Universidade de Yale. Estes investigadores americanos pretendiam construir um 
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conhecimento mais rigoroso e científico acerca do comportamento dos visitantes nos 

museus
23

.  

Os primeiros estudos científicos sobre a educação nos museus americanos estão 

relacionados com a crise nestas instituições. O seu financiamento dependia da 

angariação de fundos, pois o Estado não se responsabilizava pelo financiamento dos 

museus e, para justificar a existência de instituições guardadoras de preciosidades, tendo 

as portas abertas e necessitando investimento para subsistir, foi necessário encontrar 

uma justificação para a sua manutenção, o que corresponde a uma perspectiva muito 

funcional da educação. 

Após terem constatado as potencialidades educativas dos museus, outros 

estudiosos concentraram a sua atenção no comportamento dos públicos nesses locais. 

Parece-nos que essa atenção se desenvolveu principalmente nas Universidades e menos 

nos museus, contrariamente ao que se poderia esperar. De facto, o interesse de certos 

centros de investigação universitários tem sido inegavelmente benéfico, pois graças aos 

estudos teóricos desenvolvidos por eles, tornou-se possível trabalhar em torno dos 

projectos educativos nos museus, a partir de bases menos intuitivas e mais teóricas. Por 

exemplo, no Museu de Arte Contemporânea de Montréal, Helène Lamarche, 

conservadora e educadora do museu, trabalha em colaboração com a Universidade de 

Montreal e actualmente, em Portugal, está a ser desenvolvido um projecto na FBAUL, 

orientado por João Pedro Fróis em parceria com a mesma investigadora, sobre 

“Estratégias de Mediação e Criação de Sentido em Museus e Centros de Arte”. 

Relativamente à evolução da educação nos museus, são referidos dois ramos 

desta educação, designadamente um europeu e outro americano, sendo que o primeiro, 

na Alemanha, se encerra numa linha mais humanista, havendo o intuito de contribuir 

para o desenvolvimento do indivíduo e o segundo, possuindo uma perspectiva mais 

funcional da educação, já que os museus americanos eram financiados por entidades 

independentes e tinham que justificar os investimentos que eram feitos neles, apostando 

na educação dos seus públicos. 

Possivelmente a influência dos primeiros pensadores na educação nos museus, 

designadamente a de Lichtwark e a de John Dewey, poderá ser identificada nos dias de 

hoje, através das actividades pedagógicas propostas nos museus, sendo que o primeiro 

pensador poderá ter influenciado a maneira como são conduzidas muitas visitas nos 
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museus e Dewey poderá ter influenciado a introdução de actividades de cariz mais 

prático, como o são os ateliês ou propostas educativas que requerem uma maior 

participação dos visitantes. Mas esta é apenas uma suposição, necessitanto a realização 

de estudos profundos sobre a questão. 

No entanto outras experiências foram sendo ensaiadas e implementadas noutras 

partes do mundo e, com certeza, a sua influência também se fará sentir em alguns 

aspectos da educação nos museus. Pensamos que aquilo que actualmente é proposto na 

área da educação nos museus, é também o resultado da combinação de várias 

experiências que se foram fazendo e trocando entre museus, a nível internacional. 

 

 

2.2 - Outras experiências educativas nos museus pelo mundo. 

 

O exemplo inglês é de facto muito interessante, nomeadamente no período da 

primeira guerra mundial, pois os museus adquiriram uma função cívica extremamente 

importante na vida dos cidadãos britânicos. Num estudo de reflexão sobre a educação 

nos museus de Margarida Lima de Faria
24

, a qual cita Eilean Hopper-Greenhill (1991), é 

precisamente referido o exemplo de museus no Reino Unido, que estiveram activamente 

empenhados na educação dos seus públicos. Os temas eram do interesse de todos 

aqueles que estavam envolvidos naquela guerra, sendo estes a higiene, a saúde, o 

tratamento de alimentos e questões relacionadas com a guerra. Ao referir-se às práticas 

educativas nos museus britânicos, a autora informa-nos que “não havendo uma análise 

crítica acompanhando este seu sentido educacional, o mesmo revestia-se de um carácter 

basicamente filantrópico…”. A mesma autora refere ainda que o interesse dos museus 

pelo desenvolvimento de acções pedagógicas parece ter coincidido com o surgimento da 

pedagogia e da sociologia enquanto disciplinas que reconheceram a importância do 

estádio da infância para o desenvolvimento do indivíduo. 

 A partir dos anos 20 do século XX, passou a haver “ (…) quatro teatros 

de acção a serem delimitados neste período: a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (U.R.S.S.), os Estados Fascistas, Itália e Alemanha, os Estados Unidos da 

América (E.U.A.) e aquelas áreas da Europa que podem ser consideradas como a 
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«Europa liberal»”. 
25

 Nos países com regimes ditatoriais ou autoritários os museus 

foram mais um meio de propaganda das ideologias vigentes, nomeadamente como 

sucedeu na Alemanha que no período político nazi aproveitou a pedagogia iniciada por 

Lichtwark, na Itália e, quem sabe, talvez em Portugal. 

 Após a segunda guerra mundial, a Europa e outras partes do mundo ficaram 

destruídas, muito património em ruínas e muitas obras de arte desaparecidas, pelo que 

os museus se fecharam sobre si próprios, mais preocupados com a preservação do 

património do que com a educação. 

Nos anos 60, os museus centraram-se sobretudo na investigação, conservação e 

constituição das colecções. No entanto, tal como é referido por Margarida Lima de 

Faria
26

, a educação nos museus deixa de ser entendida apenas enquanto educação para a 

cidadania e passa a ser encarada como “complemento do Sistema Educativo”.
27

 De 

facto, os museus voltaram a sua atenção para a questão da educação, sendo esta 

essencialmente concebida enquanto relação entre escola e museu e menos, tal como 

tinha acontecido anteriormente e num âmbito mais geral, enquanto formação para a 

cidadania. Em Inglaterra, este período correspondeu a um alargamento da escolaridade 

obrigatória e ao interesse pelo museu enquanto possível complemento da escola. Será 

deste modo que surgirão vários Serviços Educativos na década de 60.  

Também em Portugal, ainda nos anos 50, o Doutor João Couto foi o primeiro a 

sentir um real interesse pela função educativa dos museus portugueses. O museólogo e 

director do Museu Nacional de Arte Antiga, cedo compreendeu a importância do papel 

social dos museus. Consta que levava os seus alunos e também crianças das redondezas 

para o M.N.A.A. e que as deixava brincar nas suas salas (Cabral, Carmo,1979)
28

. A sua 

intenção era levar as crianças a familiarizarem-se com os museus. Ele dizia que com os 

adultos a causa dos museus estava perdida e que urgia repensar a acção destas 

instituições na sociedade (Cabral, Carmo, 1979) 
29

. Na mesma instituição, a partir de 

1953 e ao longo de 25 anos, um grupo de educadoras do museu seguiram o caminho 
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aberto pelo Dr. João Couto no M.N.A.A. e fizeram as primeiras experiências ao nível do 

trabalho dos Serviços Educativos. Na altura, poucos museus seguiram o exemplo de 

M.N.A.A., e tal facto aparece-nos atestado numa reflexão sobre a educação nos museus 

portugueses, publicada em 1979 pela UNESCO
30

. Apesar de tudo, alguns anos mais 

tarde, as experiências iniciadas no M.N.A.A. serviram de ponto de partida para a criação 

de projectos educativos noutros museus portugueses. Citamos a título de exemplo, o 

Serviço Educativo da Gulbenkian, deixando aqui uma citação: “Enquanto a Fundação 

não criou o seu próprio centro Artístico Infantil, apoiou o Serviço de Educação Escolar 

do Museu Nacional de Arte Antiga, criado em 1953 pelo Dr. João Couto (…) Desta 

forma o Museu Nacional de Arte Antiga tornou-se numa verdadeira “escola” de 

profissionais de museus, tendo alguns dos seus profissionais vindo posteriormente a 

integrar os quadros do museu Gulbenkian”
31

.  

Noutros países europeus, como na República Democrática Alemã, o interesse 

dos museus pela educação data de 1963, período em que foi estipulado que os museus, 

monumentos, exposições, jardins zoológicos e botânicos, planetários e observatórios 

deveriam contribuir para o processo educativo e permitir a todos os cidadãos a 

possibilidade de desenvolver e aperfeiçoar a sua educação. 

Do outro lado do Oceano Atlântico, nos Estados Unidos da América, surgiram 

os neighborhood museums, também criados nos anos 60. Estes adquiriram grande 

popularidade nos Estados Unidos da América. Trata-se de “museus de bairro” que têm 

pontos em comum com os centros comunitários, mas que dependem directamente de um 

grande museu. Têm o objectivo de levar a conhecer os museus às pessoas, que por 

razões sociais e económicas, raramente saem dos seus bairros e também se pretendia 

incluí-las, implicá-las intimamente, na preparação das exposições e de outras 

actividades análogas. Os objectos expostos pertenciam maioritariamente ao sector 

geográfico. Ainda nos Estados Unidos, o Muse, centro para adolescentes e adultos, 

dirigido pelo Brooklyn Museum, funcionava muito com ateliês temáticos especialmente 

concebidos para crianças, tendo em conta as suas idades.  

No Canadá, o primeiro Serviço Educativo surgiu em 1961 no Musée des Beaux-

Arts de Montréal. Nesta década apareceu igualmente uma “geração de 

conservadores/educadores/avaliadores” que propuseram novas formas de expor, 
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atendendo às necessidades de um público não especializado e, portanto, valorizando a 

componente educacional, aquando da concepção e elaboração das exposições.  

Na década de 60, a educação nos museus passou a ser entendida como 

significando trabalho com escolas e o trabalho de pedagogia através dos museus 

começou a ser reconhecido como uma área profissional, sendo que nos anos 70 e 80 a 

profissão se foi consolidando, ao ponto de o grupo de profissionais da educação em 

muitos museus se tornar o maior e mais activo de todos os grupos de profissionais dos 

museus. 

Nos anos 70 apareceram os projectos educativos aos quais deram o nome de  

“museus itinerantes”, os mobile museums, tanto nos Estados Unidos como em Inglaterra 

e ainda na Índia, como foi o caso do Museu Birla da Indústria e da Tecnologia em 

Calecut que levou exposições até às crianças que viviam em várias zonas periféricas 

desta cidade e até para mais longe, utilizando um autocarro adaptado para o efeito. 

Procurava-se democratizar o acesso de todos ao conhecimento.  

O Avoncroft Museum of Buildings, em Bromsgroove, no Reino Unido, nasceu 

nos anos 80 graças ao esforço combinado entre uma escola local e um grupo de pessoas 

esclarecidas que se empenharam em salvar da demolição a casa de um comerciante que 

datava do século XV. Entretanto estabeleceu-se uma estreita ligação entre a escola local 

e outras escolas, tanto primárias como secundárias. Neste projecto, professores e alunos 

ocuparam-se activamente do museu, mas não foram os únicos, pois engenheiros, um 

carpinteiro, entre outros, dedicaram-se igualmente à salvaguarda deste património. 

Trata-se de um exemplo de colaboração perfeita entre o museu e a comunidade, à 

semelhança das escolas-museu na Rússia. 

No mesmo período, surgiu igualmente o movimento da Nova Museologia, que 

nasceu com a Declaração do Quebeque em 12 de Outubro de 1984, preconizando uma 

museologia activa em oposição ao modelo de curadoria e de conservação passiva dos 

museus tradicionais. Pretendeu-se aproximar as populações dos museus e fazê-las 

participar na dinamização das suas exposições e, ainda, despertar o interesse dos seus 

públicos por novos patrimónios. Em Portugal, o Ecomuseu do Seixal será um exemplo 

deste fenómeno. Este relacionamento viria a ser responsável pelo desenvolvimento 

económico, social, cultural e ambiental das populações envolvidas. A Nova Museologia 

seria igualmente responsável pela importância que se passou a atribuir à educação nos 

museus, fazendo-nos entrar, deste modo numa nova era dos museus, a qual teve o seu 

expoente máximo nos anos 90, do século XX. Na década de noventa, abriram inúmeros 
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museus especializados com Serviço Educativo. A importância da educação nos museus 

era inquestionável e irreversível. Todos estariam a trabalhar para a sua implementação e 

desenvolvimento em todo o mundo.  

A Nova Museologia foi de facto determinante para o desenvolvimento dos 

Serviços Educativos e para a reflexão em torno da educação nos museus, mas existem 

vários casos que, não obstante ter havido uma evolução no campo das práticas 

educativas nos museus, receberam uma herança muito significativa das instituições 

onde funcionaram os primeiros Serviços Educativos. Em Portugal, o M.N.A.A., foi um 

exemplo de museu, cujas práticas educativas foram adoptadas em muitos museus, 

continuando, ainda nos dias de hoje, muito actuais. Noutras partes do mundo existem 

outros exemplos, nomeadamente o caso da influência do primeiro Serviço Educativo 

que teve início no Museu de Belas Artes, em Hamburgo, no Museu Russo. 

 

2.3 - O Serviço Educativo do Kunstalle, em Hamburgo e o Museu Russo. 

 

O Serviço Educativo do Kunstalle, em Hamburgo apresenta hoje em dia diversas 

actividades educativas, as quais mantêm uma ligação com as bases que foram 

alicerçadas por Lichtwark, quando era director do mesmo museu (Gwladys, Jousselme, 

2011). Efectivamente, o sentido da visão continua a ser o fio condutor das actividades 

educativas, pois a contemplação e a observação das obras expostas no museu 

constituem uma das estratégias da pedagogia neste museu. Por outro lado, continua-se a 

apostar na interdisciplinaridade, relacionando-se, por exemplo, a pintura com a música, 

como sucede num ateliê intitulado “As pinturas que cantam”. Outro conceito que se 

mantém nos dias de hoje é o da ligação entre a natureza e a pintura. Para dar outro 

exemplo, um dia as crianças vão procurar as pegadas de certos animais no Zoo de 

Hamburgo e no dia seguinte, elas procuram os animais nas pinturas do museu, proposta 

pedagógica que termina com uma actividade manual, a qual consiste em desenhar o seu 

animal preferido. Os ateliês e as visitas destinam-se a crianças a partir dos cinco anos e 

tal como em muitos outros museus, hoje em dia e do mesmo modo existem ateliês para 

toda a família ao domingo. Ao sábado à tarde, são propostos doze ateliês temáticos e 

festejam-se os aniversários. No âmbito de uma actividade para os adolescentes de 13 

anos, foram criadas parcerias com o Museu de Bremen, com museus da Dinamarca e 

com o Museu Russo. 
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O Museu Russo de S. Petersburgo, retomou o programa “Bom dia Museu!”, 

iniciado no princípio do século XX, no Hermitage de S. Petersburgo, o qual conta com 

inúmeras propostas educativas e prossegue um trabalho de colaboração entre 

investigadores de universidades e profissionais do museu. Jousselme Gwladys dá-nos 

igualmente a conhecer na sua Tese de Doutoramento que “em Russie et dans le monde, 

seul le Centre de pédagogie muséale et de création enfantine du Musée Russe a réussi à 

concrétiser ce rêve utopique d’union du musée et de l’école, de l’art e de la 

pédagogie”.
32

Efectivamente, a investigadora apresenta-nos o Museu Russo como sendo 

o museu mais inovador do mundo. Os “museus de escola”, constituem um dos exemplos 

da referida inovação. Trata-se de um museu que permite aos aprendizes descobrir a sua 

região, não através dos manuais ou durante as aulas planificadas pelos seus professores, 

mas sim através de um processo de aprendizagem com base na acção, isto é, através de 

viagens, expedições científicas, observações, etc. Por outro lado, estão-se a fazer 

experiências pedagógicas, cuja base artística sirve de plataforma para a aprendizagem 

de outras disciplinas, nomeadamente da Língua Francesa. Neste caso, crê-se que a arte 

serviria como suporte externo para a manifestação das emoções e dos sentimentos dos 

alunos, pois as línguas vivas não existem isoladas da vida. A falta de unidade nas 

matérias escolares, devido a um currículo escolar fragmentado e à sua não 

aplicabilidade à vida real, consiste numa das críticas apontadas por pedagogos, 

sociólogos e filósofos na actualidade. Mas esta crítica já tem vindo a ser apontada à 

educação formal desde Rousseau, pensador que impulsionou uma nova corrente 

pedagógica, a Pedagogia Nova, que por sinal, se desenvolveu e aprofundou em 

Hamburgo, a cidade natal de Lichwark.  

Foram indicados dois exemplos de museus estrangeiros, o primeiro, o Museu de 

Hamburgo, pioneiro da educação nos museus e o segundo, o Museu Russo, herdeiro de 

práticas educativas, o qual parece estar a desenvolver, não só estratégias de educação 

nos museus como também teorias, trabalhando em colaboração com universidades 

russas e estrangeiras. Museus e universidades têm de facto contribuído para a 

compreensão e evolução da educação nos museus, mas têm estado igualmente outras 

entidades implicadas neste trabalho. 
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3 - As teorias da educação nos museus ao longo do século XX 

 

              “A ciência é a tentativa de fazer com que a diversidade caótica das nossas experiências 

sensoriais corresponda a um sistema de pensamento logicamente uniforme. Neste sistema, as experiências 

individuais devem ser correlacionadas com a estrutura teórica de uma forma tal que a correlação resultante 

seja única e convincente. As experiências sensoriais fornecem-nos o conteúdo da investigação. Mas a teoria que 

as deve interpretar é produto do homem. É resultado de um laborioso processo de adaptação, por meio de 

hipóteses; um processo nunca inteiramente concluído e sempre sujeito à dúvida e à refutação33”  

 

O surgimento de inúmeros Serviços Educativos nos anos 90 coincidiu com um 

período de expansão dos museus, assim como com a redefinição da sua missão e dos 

seus objectivos. Em Portugal, a criação de serviços educativos acompanhou, muitas 

vezes, a abertura de museus e, na década de 90, só em Lisboa, foram inaugurados o 

Centro Cultural de Belém, a Fundação Culturgest e a Fundação Arpad Szenes Vieira da 

Silva, apesar de esta última não contar com um Serviço Educativo e em muitos casos, os 

edifícios onde iam ser instalados os museus, não previram a existência de instalações 

especialmente dedicadas ao funcionamento de Serviços Educativos. Isto sucede em 

contradição com o que já tinha sido concluído nos vários encontros realizados em 

Portugal e no mundo sobre a importância da educação nos museus.  

No Canadá, a difusão de Serviços Educativos desencadeou-se pela mesma razão 

que se iniciou o mesmo fenómeno em Portugal e noutros países. No entanto, no Canadá, 

nos anos 90 os Serviços Educativos já tinham a mesma importância que outras funções 

tradicionais de conservação e de exposição. De facto, o público estava a tornar-se cada 

vez mais importante para os museus canadianos. Ainda assim, não obstante as propostas 

de actividades educativas terem aumentado nos museus do Canadá, a partir dos anos 70 

e ao longo dos anos 80 e 90, nos primeiros anos do século XXI, os especialistas no ramo 

da educação nos museus constatavam que ainda não fora criada uma política educativa 

naquele país. Alguns investigadores canadianos, membros do GISEM
34

, consideram que 

a ausência de uma política educativa se deve ao facto de os museus ainda não terem 

tomado uma consciência real da importância da educação nessas instituições.  

Porquê e para quê haver uma reflexão acerca da natureza da educação nos 

museus? Qual é a sua utilidade efectiva para a formação do indivíduo? Em última 
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análise, para dar a conhecer o património histórico e artístico, estreitando-se com ele 

laços de afecto que levem à sua conservação e preservação? As respostas a estas 

questões foram encetadas nos anos 70, na América Latina, na «Mesa Redonda de 

Santiago do Chile», momento em que foi discutida a missão dos museus nas sociedades. 

De facto, “considera-se que a «Mesa Redonda» de Santiago foi pioneira e reveladora de 

novas ideias, preocupações e, sobretudo de novos posicionamentos do museu face à 

comunidade
35

”. Surgia, assim, a Nova Museologia, geradora de novas ideias e de novas 

correntes e a pedagogia nos museus emergia como sendo uma responsabilidade das 

instituições culturais. Infelizmente, as propostas apresentadas na «Mesa Redonda» de 

Santiago regressariam com a mesma actualidade 20 anos mais tarde, em 1992, na 

«Declaração de Caracas», as quais se mantêm “(…) fundamentalmente actuais e por 

aplicar na maioria dos museus
36

”.  

A manifestação de interesse dos museus pela educação de uma forma mais 

teorizada surgiu nos anos 60 do século XX e, particularmente nos Estados Unidos
37

, 

numa época em que o governo investiu fortemente em termos financeiros na educação. 

De facto, graças ao interesse e ao empenho, tanto de estudiosos como de directores de 

museus, pensa-se que se terá percorrido muito caminho desde o início do século 

passado até aos dias de hoje. No Canadá, pensamos que a questão da educação nos 

museus tem vindo a desenvolver-se e a ganhar contornos teóricos mais precisos desde 

os anos 80 do século XX, o que podemos confirmar através de diferentes estudos 

realizados naquele país pelo GREM
38

, estudos feitos na Universidade do Quebeque, em 

Montreal, pelo GRMEA
39

, que efectuou estudos sobre a educação dos adultos nos 

museus e ainda o LANCE
40

. O GISEM
41

 é um grupo constituído por pesquisadores 

membros dos grupos de investigação de universidades, citados antes, e foi fundado em 

1993. Portanto, juntamente com outras associações, o GISEM faz parte da Federação 

Canadiana das Ciências Humanas e é essencialmente constituído por universitários. 

Foram publicados 143 artigos até 2003 e 105 autores têm participado activamente em 

investigações sobre a educação nos museus, sendo que a maioria dos investigadores 
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deste grupo é francófona, “nous pouvons poser l’hypothèse qu’au Canada la recherche 

en éducation muséale est l’un des secteurs en éducation où les francophones dominent 

et assurent le leadership
42

”. Este organismo, mais do que autor de formações, considera-

se um instrumento de comunicação dos estudos feitos na área da educação nos museus. 

O Estado canadiano parece estar a investir nesta área, o que evidentemente torna 

possível o desenvolvimento da mesma, pois os profissionais dos museus interessados 

nesta matéria não se encontram, deste modo, isolados e a trabalhar apenas com base em 

dados empíricos. Por outro lado, os estudos desenvolvidos por académicos alcançam 

resultados teóricos passíveis de tornarem esta matéria mais acessível e clara aos 

interessados, isto é, tanto aos responsáveis pelos Serviços Educativos como aos 

educadores do ensino formal. Além disso, pensamos que a articulação entre as escolas e 

os museus canadianos também poderá ter contribuído para o desenvolvimento científico 

desta área, pois, para receberem os grupos escolares, os profissionais dos Serviços 

Educativos dos museus, não só tiveram de melhor conhecer os alunos e os professores, 

como tiveram igualmente que rever as suas propostas pedagógicas, a fim de as tornarem 

aliciantes e educativas para as crianças e adolescentes e, ainda, com o propósito de 

poderem ser integradas nos programas escolares dos professores. Não querendo isto 

dizer que os museus devam desenvolver estratégias educativas semelhantes às que são 

adoptadas nas escolas. De facto, não nos parece favorável a introdução de estratégias 

educativas de cariz escolar no museu e pensamos, isso sim, que devem ser concebidas 

tendo em conta o espaço onde vão ser realizadas, os objectos lá expostos e os receptores 

que são os alunos, logo, é necessária a criação de uma nova pedagogia especialmente 

concebida para os museus.  

Ainda no Canadá, a preocupação de tornar a ida ao museu educativa e passível 

de ser integrada nos programas escolares, conduziu ao desenvolvimento de projectos de 

investigação entre académicos e profissionais dos museus. A partir dos anos 80, 

investigadores e profissionais da educação reconheceram a importância de uma parceria 

entre museus e o ensino oficial, assim como a necessidade e urgência em se desenvolver 

um modelo didáctico de educação nos museus. Actualmente existem três correntes 

contemporâneas de investigação em educação museal
43

 no Canadá
44

, sendo que a 
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primeira tem vindo a ser desenvolvida através de inquéritos, metodologia largamente 

implementada nos anos 90 do século XX. Aos investigadores desta primeira corrente 

interessa-lhes especialmente conhecer o público na sua relação com os museus. A 

segunda corrente detém a sua atenção na questão do desenvolvimento e aprendizagem 

em contextos educativos não-formais. Os estudiosos propuseram-se identificar as 

operações mentais exercidas ao nível cognitivo, afectivo e ao nível da imaginação. 

Finalmente, a terceira corrente interessa-se pela implementação das novas tecnologias 

educativas nos museus, visando, em parte, chegar ao público constituído pelos 

adolescentes com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, normalmente menos 

seduzidos pelos museus
45

. Em 1991 foi publicado o resultado da investigação, Le musée 

et l’école
46

, efectuado por especialistas em didáctica, historiadores, museólogos e 

pedagogos, tendo sido realizado entre 1982 e 1987. O referido estudo tinha como 

objectivo a elaboração de um modelo didáctico para a utilização dos museus com 

finalidade educativa. Em 1994, Suzanne Boucher
47

, apresentou uma tese de 

doutoramento, que consistiu no desenvolvimento de um modelo teórico de pedagogia 

nos museus, o qual partiu de outros modelos pré-existentes, para se chegar a um modelo 

ideal. Quatro anos mais tarde foi publicado um “Modelo Teórico de Educação nos 

Museus” (Allard, M., Boucher, Anne, 1998), tratando-se de um supra modele
48

, 

passível de ser utilizado pelos intervenientes da educação nos museus. Entretanto, têm 

vindo a ser desenvolvidos outros trabalhos de investigação em torno da educação nos 

museus, no âmbito académico, em colaboração entre canadianos e investigadores de 

outras universidades estrangeiras, trabalho colaborativo igualmente promovido pelo 

CECA
49

, em parceria com investigadores de várias nacionalidades.  

Mais recentemente, em 2008, foi publicado, no Canadá, um guia prático, 

intitulado Éducation et Action Culturelle, Politique et Activités (Guide pratique), 

realizado pelo Serviço de Apoio aos Museus (Service de soutien aux institutions 

muséales), pela Direcção do Património e da Museologia (Direction du Patrimoine et de 

la museologie), o Ministério da Cultura, das Comunicações e da Condição Feminina 
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(Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition Feminine). Este 

documento orientador tem como objectivo a criação de uma rede entre os museus, para 

tal, tendo sido estabelecida uma parceria entre os ministérios anteriormente referidos e 

museus que foram pioneiros na realização de políticas educativas, sendo eles, o Musée 

national des beaux arts du Québec, le Musée d’art contemporain de Montréal, le Musée 

de la civilisation, Musée des beaux-arts de Montréal e o Centre de conservation du 

Québec. Trata-se de um guia para acompanhar e apoiar as práticas educativas nos 

museus e outras instituições culturais.  

O trabalho desenvolvido pelos canadianos tem sido realizado através de 

parcerias estabelecidas entre os museus, as universidades e os órgãos políticos, 

nomeadamente os ministérios da cultura e da educação. Este interesse pelo 

desenvolvimento e aprofundamento científico da questão da educação nos museus, num 

âmbito de parcerias entre diferentes intervenientes alargou-se ao trabalho colaborativo 

com outros interessados estrangeiros. Também a Inglaterra se tem vindo a interessar 

pela questão da educação museal e, para além de terem sido realizados inúmeros 

estudos sobre a questão da educação nos museus, foi também publicado pela MGC
50

, 

em 1991 um roteiro orientador para a construção de políticas educativas nos museus, 

intitulado, Managing Museum and Gallery Education. O referido documento foi 

inspirado num outro documento orientador, intitulado Writing a Museum Education 

Policy, da autoria de Eilean Hooper Greenhill. Em Portugal, também Sara Barriga fez a 

sugestão de um Plano de Acção Educativa
51

, um documento de orientação metodológica 

para a realização de políticas educativas nos museus.  

A partir dos anos 90 e em Inglaterra, foi criada uma organização museológica 

com o nome de Tyne and WearMuseums, constituída por dez museus e galerias de arte e 

com um corpo profissional de cerca de 220 pessoas. Este organismo é um exemplo 

muito interessante no que toca a evolução da educação nos museus, já que se parte do 

princípio de que “a educação é o ponto central de toda a actividade nos museus”. 

Arrancando desta premissa foi possível trazer grandes transformações à prática 

educativa nos museus ingleses. Numa primeira instância, foi definida uma política 

educativa, a qual se assumiu como um todo e não isoladamente. Tal abordagem da 

questão levou a formas de funcionamento interno excepcionais, nomeadamente a 
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inclusão dos técnicos da educação nos grupos de planeamento de todas as exposições, 

“desde a concepção do projecto à escolha do assunto, estilo e conteúdo
52

”. Por outro 

lado, procurou-se chegar a outras camadas da população, as mais desfavorecidas e 

afastadas das ofertas artísticas, considerando-se que o museu tem de se comprometer de 

um modo permanente e absoluto com a educação para todos e, “em última instância o 

objectivo da política educativa é tornar o museu num organismo que permita uma 

verdadeira aprendizagem, em que a equipa e os visitantes aprendam uns com os outros e 

que assegure que esses visitantes sejam provenientes de todos os sectores da sociedade e 

não só dos tradicionais grupos minoritários
53

”.  

À semelhança do GREM no Canadá, existe em Inglaterra um Grupo para a 

Educação nos Museus. O seu objectivo principal é promover a educação nos museus e 

galerias. Contribui também para a divulgação da informação, ideias e pesquisa, 

promovendo conferências anuais e realizando publicações. Mas “estabelecer redes é 

talvez o principal papel do GEM
54

”.  

Alargando ainda o âmbito internacional, o interesse e o empenho de muitos 

profissionais de diferentes nacionalidades, manifestado no seu contributo para o 

desenvolvimento da educação nos museus, tanto através de estudos desenvolvidos nos 

seus países como através de um trabalho de colaboração a nível internacional, ganharam 

visibilidade graças aos encontros promovidos pelo ICOM e pela UNESCO. Em 1972 foi 

assinada a já referida declaração da Mesa Redonda de Santiago do Chile, documento 

que sublinhou a importância dos museus no mundo contemporâneo e a sua contribuição 

para a educação e desenvolvimento social e, 20 anos mais tarde, a declaração de 

Caracas que resultou do Seminário em torno da questão, "A Missão dos Museus na 

América Latina Hoje”.  

Segundo Tereza Azeredo Pais, estes dois encontros são “considerados dois 

marcos fundamentais na mudança que se pretende para os museus e na génese de novas 

correntes e instituições museológicas
55

”. Numa entrevista para este trabalho, a 

responsável pela educação no S.E. do C.A.M.
56

 referiu um movimento educacional 
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ibero-americano para os museus, o qual tende a afastar-se dos modelos anglo-saxónicos 

ou norte-americanos e que está “(…) muito mais próximo do que poderá ser a realidade 

portuguesa, espanhola e dos países da América Latina”.  

Ao longo de várias décadas, a partir da segunda metade do século XX, 

continuaram a ser organizados outros comités internacionais sobre a educação nos 

museus, sobretudo pelo ICOM e pela UNESCO, com o objectivo de sensibilizar os 

conservadores dos museus e os educadores sobre a função pedagógica destas 

instituições. Em 1963 foi fundado o International Comitee for Education and Cultural 

Action (CECA), visando a abordagem, assim como a difusão do papel da educação nos 

museus, numa perspectiva vanguardista. Actualmente, trata-se de um comité 

indispensável para os museus desenvolverem uma das suas principais funções, a 

comunicação com o público, no sentido de vir a ser praticado um tipo de educação não-

formal, a qual seria desejável que viesse a realizar-se ao longo da vida das pessoas e em 

qualquer lugar. Durante alguns anos, reuniram-se anualmente grupos de trabalho que 

acabaram por se dissolver em 1989, devido à impossibilidade de se reunirem e 

provavelmente em consequência da falta de apoios, problema que subsiste e se agrava 

na actualidade. Destes encontros resultou a publicação da revista Annales/Annual. 

Musée – Education – Action Culturelle/Museum - Education- Cultural Action, a partir 

de 1967, tendo Madalena Cabral, participado no número 5 em 1975. No mesmo ano, a 

profissional da educação no M.N.A.A. foi coorganizadora de uma conferência da CECA 

em Sesimbra. Entre 1975 e 2005, apenas foram publicados doze números. Mas outras 

publicações foram igualmente importantes, tal como a revista “Publics et Musées”, que 

é publicada desde 1992, até 2000, tendo passado a publicação a intitular-se “Culture et 

Musées”, com publicações até 2009. Tratava-se de uma revista científica, cujo objectivo 

era divulgar os trabalhos de investigação em torno dos públicos e das instituições 

culturais e dar a conhecer as propostas de mediação nos locais da cultura e das artes. 

Desde 2010, a revista tem uma dimensão internacional, porque se indexou à INIST
57

 e à 

base Arts and Humanities Citation Index et Current Contents/Arts and Humanities 

(Thomson Reuters). A revista é publicada com o apoio da Direcção Geral dos 

Patrimónios, departamento da política dos públicos, Ministério da Cultura e da 

Comunicação e da Região de Provence-Alpes-Côte d’Azur, no sul de França. Entretanto, 

na sequência das conferências gerais, organizadas pelo ICOM e UNESCO, foram sendo 
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publicadas as actas desses encontros. Hoje em dia o ICOM é uma rede que reúne mais 

de 30.000 profissionais em todo o mundo.  

Entretanto, desde 2009, os Correspondentes Nacionais Europeus do CECA 

reúnem todos os anos em Itália para debater questões que são do interesse comum. A 

correspondente nacional portuguesa é Rosário Azevedo, do SE da do Museu 

Gulbenkian. 

Em Portugal, a edição de um Boletim pelo Museu Nacional de Arte Antiga, 

contribuiu, desde o início da sua existência, nos anos 50, para a divulgação científica do 

trabalho desenvolvido naquela instituição. Actualmente, desde 2007, tem sido publicada 

uma revista de divulgação científica, Museologia.pt, em torno de diversos assuntos 

relacionados com museus e museologia. A publicação é propriedade e edição do 

Instituto dos Museus e da Conservação (IMC). Tal como a anterior revista referida, 

publics et Musées, a revista Museologia. pt  dirige-se aos profissionais dos museus 

portugueses, docentes e estudantes dos cursos de Museologia, de Património, de 

Conservação e Restauro, outros profissionais da cultura, visitantes e apreciadores de 

museus. O número 2 foi publicado a 22 de Junho de 2008, do qual destacamos o 

extracto de um texto de João Pedro Fróis, investigador neste domínio e professor na 

área da educação pela arte. Trata-se de um artigo que nos permite fazer um percurso 

pela história da educação nos museus, abordando igualmente questões transversais 

àquela, designadamente os públicos dos museus e a necessidade de serem elaborados 

modelos teóricos de educação nos museus. Em 2009, o tema central desta revista foi os 

museus e a inovação tecnológica e, finalmente, em 2012 as atenções centraram-se nos 

museus da ciência. 

Em suma, são muitos os que se têm interessado pela questão da educação nos 

museus, havendo casos em que não se contentam com apontar problemas, pois têm sido 

desenvolvidos importantes trabalhos de investigação nesta área. Em alguns casos 

chegou-se mesmo a fazer propostas muito concretas neste domínio.  
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3.1- Contributos para uma definição de educação nos museus. 

 

“Éducation: ensemble de valeurs, de concepts de savoirs et de pratiques dont l’objet est le developpement de 

l’être humain et de la societé58”. 

 

Ao pensarmos na educação nos museus é indispensável alargarmos esta 

concepção da educação a outros conceitos, tais como a Comunicação e a Mediação. 

Estes três conceitos foram incluídos num dicionário de museologia do qual, em 2010, 

aquando da Conferência geral realizada em Shangai e com o apoio do ICOM, foi 

apresentada a antestreia daquele que viria a ser o Dicionário de Museologia, 

Dictionnaire encyclopédique de muséologie.  

Desde 1977 e, seguindo a linha de pensamento do ICOM, o ICOFOM
59

, um 

fórum diplomático constituído por especialistas oriundos de 137 países, tem como 

objectivo: transformar a museologia numa disciplina científica e académica, através da 

investigação, do estudo e da difusão das principais correntes do pensamento 

museológico. Deste trabalho científico referiremos aqui três das suas entradas, 

introduzindo algumas partes que nos parecem especialmente relevantes para este 

trabalho numa grelha esquemática
60

. Comecemos pela definição de «museu», a qual nos 

pareceu interessante por constarem nela, entre outras funções dos museus, três funções 

distinguidas pela Reinwardt Academie
61

 de Amsterdam, sendo uma delas a preservação 

que compreende a aquisição, a conservação e a gestão das colecções, a investigação e 

a comunicação, que compreende, por sua vez a educação e a exposição, as duas 

funções que são as mais visíveis no museu. À educação devem estar associadas a 

comunicação e a mediação.  

A educação museal visa essencialmente a criação de saberes relativos à cultura e 

às artes e para tal é necessário estabelecer-se a comunicação entre o objecto exposto, o 

mediador e o visitante, através de diferentes estratégias de interacção, as quais só são 

possíveis no contexto do museu. Apresentamos então no quadro que se segue aspectos 

que nos parecem relevantes para a definição da educação que se desenvolve nos museus 

e centros de arte. 
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Éducation Comunication Médiation 

 
L’education muséale 
peut etre définie comme un ensemble 
de valeurs, de concepts, de savoirs et 
de pratiques dont le but est le develop - 
pement du visiteur ; travail d’accultu - 
ration, elle s’appuie notamment sur 
la pédagogie, le developpement et 
l’épanouissement, ainsi que l’appren - 
tissage de nouveaux savoirs. 
… 
L’education est relative à la fois au coeur et à 
l’esprit, et s’entend des connaissances que 
l’on entend actualiser dans une 
relation qui met en mouvement des 
savoirs pour developper une appro - 
priation et un reinvestissement 
personnalisé. 
… 
 
L’éducation, dans un contexte 
plus spécifiquement muséal, est liée 
à la mobilisation de savoirs, issus du 
musée, visant au développement et 
à l’épanouissement des individus, 
notamment par l’intégration de ces 
savoirs, le développement de nou - 
velles sensibilités et la réalisation de 
nouvelles expériences.  
… 
 
pp. 32 e 33. 

 

 
Dans le contexte museal, la 
communication apparait à la fois 
comme la présentation des résultats de la 
recherche éffectuée sur 
les collections (catalogues, articles, 
conférences, expositions) et comme 
la mise à disposition des objets 
composant ces collections (expositions 
permanentes et informations liées à celles- ci). 
Ce parti- pris presente 
l’exposition comme partie intégrante 
du processus de recherche, 
mais également comme l’élément 
d’un système de communication plus 
géneral comprenant, par exemple 
les publications scientifiques. 
… 
 
Le terme a deux acceptions 
usuelles, que l’on retrouve à différents degrés 
dans les musées, selon 
que le phénomène soit réciproque 
(E↔C↔R) ou non (E→C→R). Dans 
le premier cas, la communication 
est dite intéractive, dans le second 
elle est unilatérale et dilatée dans le 
temps. Lorsqu’elle est unilatérale et 
qu’elle s’opère dans le temps, et non 
seulement dans l’espace, la communica- 
tion s’appelle transmission . 
… 
 
La communication muséale apparaît comme le 
partage, avec les différents publics, des objets 
faisant partie de la  
collection et des informations résultant de la 
recherche éffectuée sur ces objets. 
… 
 
La spécificité de la communication qui 
s’éxerce par le musee : (1) elle est le plus 
souvent unilatérale, c’est- à-dire sans  
Possibilite de réponse de la part du public 
récepteur, dont on a fort justement souligné la 
passivité  excéssive. 
… (2) elle n’est pas éssentiellement  
verbale et ne peut pas vraiment s’apparenter à 
la lecture d’un texte…  
En tant que système de communication, 
le musée dépend alors du langage 
non verbal des objets et des phénomènes 
observables. 
C’est d’abord et avant tout un langage visuel 
qui peut devenir un langage audible ou tactile. 
 
pp. 28,29 e 30. 

 

 
La médiation désigne l’action visant à 
réconcilier ou mettre d’accord deux ou 
plusieurs parties et, dans le cadre du 
musée, le public du musée avec ce qui lui 
est donné à voir. 
… 
 
Le concept géneral de médiation 
sert aussi à penser l’institution même de la 
culture, en tant que transmission de ce 
fonds commun qui réunit les participants 
d’une collectivité dans lequel ils se 
reconnaissent. 
En ce sens, c’est par la médiation 
de sa culture qu’un individu perçoit et 
comprend le monde et sa propre identité : 
plusieurs parlent alors de médiation 
symbolique. 
… 
 
La médiation intervient pour  
analyser la mise en public des idées et 
des produits 
culturels – leur prise en charge 
médiatique – et décrire leur  
circulation dans l’espace social global. 
… 
 
Il désigne essentiellement toute une 
gamme d’interentions menées en contexte 
museal afin d’établir des ponts entre ce qui 
est exposé (le voir) et les significations 
que ces objets et 
sites peuvent revêtir (le savoir). 
… 
 
La médiation cherche quelques fois aussi 
à favoriser le partage des expériences 
vécues entre  
visiteurs dans la sociabilité de la visite, et 
l’émergence de 
reférences communes. Il s’agit donc d’une 
stratégie de  
communication à caractère  
éducatif qui mobilise autour des collections 
exposées des 
technologies diverses, pour mettre à la 
portée des visiteurs des moyens de mieux 
comprendre  
certaines dimensions des collections et de 
partager 
des appropriations. 

 

 

pp. 44, 45 e 46. 

Quadro 2: definição de Educação, Comunicação e Mediação (Desvallées, André; Mairesse, François 

(2010). Concpts clé de museologie. Paris: ICOM/Armand Colin). 

 

 

 

 

 

 



40 

 

3.2- Pedagogia e didáctica no museu 

 

A educação é indissociável da pedagogia, por esta consistir no “conjunto das 

práticas pensadas e concebidas para assegurar uma função educativa
62

”. Existe uma 

diversidade de pedagogias, dependendo do objectivo e do meio educativo. 

Efectivamente, as correntes pedagógicas consistem no agrupamento de elementos 

objectivos e subjectivos provenientes da experiência, da investigação de diferentes 

pessoas durante um dado período, fornecendo um quadro explicativo da aprendizagem. 

Uma corrente pedagógica só existe através de um método científico e da sua aplicação. 

Esta pode incluir um ou vários métodos pedagógicos. Existem seis correntes 

pedagógicas, as quais apresentamos a seguir: 

 

Correntes Características 

1. Aprendizagem por transmissão de 

conhecimentos. 

Assenta na repetição e na memorização. 

2. Aprendizagem por imitação. Assenta na repetição. Deve-se chegar ao modelo e 

não ultrapassá-lo.  

3. Aprendizagem passando pela investigação e 

pela experiência. 

Método activo, centrado no aprendiz e nas suas 

necessidades. Este deve construir as suas 

aprendizagens. É motivador.  

4. Aprendizagem feita por acções teleguiadas. Comportamentalismo e behaviorismo. O 

organismo aprende a produzir as respostas que 

lhe permitem adaptar-se ao seu meio. 

5. Aprendizagem construtivista. Tentativa de explicar os processos mentais em 

função dos estádios de desenvolvimento da 

criança. A aprendizagem é uma construção. 

6. Aprendizagem cognitivista.  
A teoria consiste em demonstrar que a percepção 

que têm os indivíduos dos acontecimentos 

constitui o que maior peso tem nos seus 

comportamentos, demonstra também que as 

construções mentais influem no comportamento 

dos indivíduos. 

Quadro 3: as seis correntes pedagógicas. 

 

Em traços muito gerais, apresentaram-se no Quadro 3 as principais correntes 

pedagógicas, as quais revelam uma evolução da educação formal ao longo dos tempos e 

atestam da necessidade que tiveram os pedagogos de criar metodologias. Tais correntes 
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influenciaram e influenciam actualmente as práticas pedagógicas desenvolvidas nos 

museus. Por outro lado, também a pedagogia museal pretende ser um quadro 

metodológico e teórico ao serviço das actividades educativas no museu. Eilean Hooper-

Greenhill define-a do seguinte modo: 

 

“Pedagogic content refers to what is said, or the subject-matter of teaching; in museums it means the 

statements made by the museum with its collections, the subject-matter of the permanent displays or the 

temporary exhibitions. Pedagogic style refers to the way in which something is said, or teaching method; in 

museums this refers to the style of communication in displays, which includes the way the objects are used or 

placed, the way the text is written, the provision within the exhibitions for various forms of sensory 

engagement (including visual, tactile, auditory senses), the use of light and colour, the use of space, and so 

on.63” 

 

Por sua vez, Suzanne Boucher e Michel Allard definem a pedagogia museal 

como um quadro teórico e metodológico ao serviço da elaboração, concretização, 

desempenho e avaliação de actividades educativas no museu, actividades cujo objectivo 

principal é a aquisição de saberes (conhecimentos, habilidades e atitudes) por parte do 

visitante
64

: 

 

“Nous définissons l’éducation muséale comme un ensemble de valeurs, de concepts, de savoirs et de 

pratiques dont le but est le développement du visiteur. La pédagogie muséale, quant à elle, se définit comme un 

cadre théorique et méthodologique au service de l’élaboration, de la mise en oeuvre et de l’évaluation 

d’activités éducatives en milieu muséal, activités dont le but principal est l’apprentissage des savoirs 

(connaissances, habilités et attitudes) chez le visiteur65”.   

  

A autora da Tese de Doutoramento
66

 sobre o Museu Russo de S. Petersburgo 

também referiu que: 

 

“Dans le manuel russe de muséologie Les bases de la muséologie, la pédagogie muséale est présentée 

comme «une discipline scientifique à la charnière de la muséologie, de la pédagogie et de la psychologie, qui 

étudie et recherche les principes, les méthodes et les formes d’éducation du musée». La pédagogie muséale, ou 

en d’autres termes, l’utilisation du musée et de ses collections à des fins pédagogiques, est donc une synthèse 

des apports de diverses sciences: la muséologie, l’histoire de l’art, la pédagogie et la psychologie, qui permet le 

développement artistique et moral des enfants à l’aide de l’art et des ressources muséales. En pédagogie 
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muséale, le musée est de plus perçu comme le maillon unificateur des diverses matières scolaires puisque la 

pédagogie muséale développe l’interdisciplinarité.67” 

 

A relação de aprendizagem estabelecida no museu depende da maneira 

específica como o visitante interioriza as aprendizagens lá efectuadas. As estratégias 

pedagógicas são responsáveis por esta relação. Ciência da educação, a didáctica é uma 

teoria da difusão dos conhecimentos, sobre a maneira de apresentar saberes aos 

visitantes. A intenção didáctica surgiu sobretudo com as exposições temáticas, sendo 

que nelas é que reside a “mensagem museal
68

”. 

 

“La didactique traite de la conception, du développement, de l’expérimentation, de la prescription, de 

la gestion, de l’évaluation et de l’amélioration des stratégies pédagogiques devant permettre l’harmonisation 

des situations pédagogiques”.69 

 

A estratégia didáctica apresenta-se como um exemplo de organização e 

observação da intervenção educativa no âmbito de uma situação pedagógica, proposta 

por um programa educativo no museu. Foi demonstrado por um teórico da educação 

museal (L. Sauvé: 1992) que é possível identificar o tipo de estratégia didáctica de um 

programa educativo, recorrendo à «tipologia das estratégias de Chafée
70

», estratégias 

que apresentamos a seguir: 

 

- “Estratégia linear: plano estabelecido e detalhado em função de um objectivo visado, a maior  

      parte das vezes elaborado por um agente”; 

- Estratégia adaptativa: plano flexível. O objectivo e as estratégias específicas podem ser modificados  

   em curso, adaptando-se, deste modo à complexidade e à variabilidade das condições da situação  

   pedagógica”; 

- Estratégia interpretativa: plano estabelecido através de um consenso entre os sujeitos (grupos de   

  aprendizes numa interacção social), tendo em conta a complexidade cognitiva a afectiva do grupo”. 
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Em suma, a educação nos museus recorre à confluência de diferentes domínios 

do saber. Michel Allard e Suzanne Boucher definem a educação museal como sendo um 

conjunto de valores, de conceitos, de saberes e de práticas cujo objectivo é o 

desenvolvimento do visitante
71

. 

Deste modo, o modelo por eles proposto assenta em elementos retirados da 

realidade educativa museal, os quais, agrupados de forma sistemática, contribuem para 

o enriquecimento da teoria. Os elementos são a axiologia (concepção da educação e 

orientações educativas visadas pelo modelo); objectivos de aprendizagem da situação 

pedagógica e estratégias que possibilitam a concretização dos objectivos; o sujeito 

(visitantes, suas expectativas e suas necessidades de aprendizagem); o agente e o meio 

(museu/tipologia). Todos os elementos estabelecem entre si uma relação didáctica (tipo 

de estratégia: linear; adaptativa; interpretativa), uma relação de ensino (preparação da 

visita na escola; abordagem do tema; tipo de visita; relação do agente, mediador, com o 

público), uma relação de aprendizagem (interelação sujeito-objecto). O conjunto dos 

elementos de pedagogia museal e as diferentes relações que estabelecem entre si 

constituem um plano de acção que visa a criação de uma situação pedagógica.  

 

 

3.3 – Modelos teóricos de educação nos museus:  

 

Os modelos pedagógicos dos museus têm vindo a ser questionados por autores 

como Eilean Hooper-Greenhill (2000), John Falk (1999), George Hein (1995), Cheryl 

Meszaros (2004, 2006), Philip Yenawine (1999, 2003), Daniele Rice (2003), Palmire 

Pierroux (2003). Consta que os modelos adoptados para a educação nos museus 

repetiram os esquemas que a escola tradicional utilizou.  

Duas teorias da aprendizagem relativas à educação têm vindo a ser teorizadas 

nos museus de arte em contraponto ao modelo «behaviorista»: o construtivismo e o 

modelo hermenêutico (ou da compreensibilidade). Autores e educadores articulam 

diferentes abordagens do construtivismo, um género de «guarda-chuva teórico», aquelas 

estando geralmente associadas a lev Vygtsky e a Jean Piaget e, na educação Artística, a 

Maxime Greene. A tese central é que cabe ao sujeito elaborar o seu próprio 

conhecimento: o conhecimento não pode apenas ser transmitido de uma pessoa a outra, 
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ele é construído por cada sujeito. Todo o conhecimento assenta na sua natureza social. 

O autor que mais enfatiza esta abordagem para a área da educação nos museus é 

Georges Hein (1998), para quem os museus devem alterar as suas práticas numa série 

de modos, para promoverem a emergência do «museu construtivista»
72

.  

A educação nos museus é geralmente considerada não formal, por oposição ao 

ensino oficial, comumente aceite como sendo uma educação formal e, portanto, 

estruturada, predeterminada, elaborada por objectivos e centrada no conjunto dos 

educandos e não no indivíduo. Falta referir que a aprendizagem resultante deste tipo de 

educação não pretende ser divertida nem tampouco proporcionadora de experiências.  

Um modelo de educação nos museus define-se como sendo uma representação 

simplificada de um processo ou de um sistema (Allard e Boucher, 1998). Segundo um 

outro autor, igualmente referido no estudo de Michel Allard e Suzanne Boucher, 

(Legendre, 1983), uma das funcionalidades de um modelo é a de ser uma representação 

funcional que permite a um conjunto de indivíduos explicar uma realidade. Os dois 

autores atrás referidos citam um outro autor (Sauvé, 1992), o qual define o modelo 

como estando interligado a uma teoria que contribui para desenvolver, enriquecer, 

verificar e modificar. Em conclusão os autores de “Éduquer au musée, Um modèle 

théorique de Pédagogie muséale”, apresentam o modelo enquanto estratégia de 

abordagem de uma dada realidade, a teoria, por sua vez, estrutura os conhecimentos 

adquiridos a partir dessa mesma realidade.   

Até à elaboração da Tese de Doutoramento de Suzanne Boucher, a qual consistiu 

na proposta de um modelo de educação para os museus, apenas existiam cinco modelos, 

sendo estes o modelo de Harrison (1980), de Stone (1986), de Vaden (1988) o modelo 

intitulado Kellog’s Project (Blackmon, LaMaster, Roberts e Sorell, 1988) e o projecto 

do GREM (Allard e Boucher, 1991), já anteriormente referido. A autora do modelo 

informa-nos que os projectos anteriormente indicados foram elaborados para serem 

aplicados em museus de diferentes tipologias, sendo que os modelos de Harrison, 

Vaden e do GREM foram concebidos para serem aplicados em museus de História, 

enquanto o modelo do Kelog’s Project’s se destinava aos museus de História Natural e, 

finalmente, o modelo de Stone pretendia desenvolver as relações entre os museus de 

arte e as escolas. Ainda assim, Suzanne Boucher crê que todos os modelos apresentam 
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características comuns (…) o que leva a crer que o processo de elaboração de programas 

educativos nos museus não difere de forma significativa de um museu para o outro.
73

 

 

3.4 - Execução 

 

“A aprendizagem é uma actividade crítica para a nossa sobrevivência. Tradicionalmente, os modelos 

teóricos da aprendizagem dividem a aprendizagem em três grandes domínios cognitivo, afectivo e psicomotor, 

mas a ênfase tem sido posta no primeiro (…) No entanto, a investigação mostra que a aprendizagem não pode 

ser dividida de modo tão simples (…) porque é, na realidade, um complexo diverso de efeitos 

interconectados74”.  

 

 Criar uma Política Educativa deve ser o ponto de partida de qualquer iniciativa 

educativa nos museus. David Fleming, director dos Tyne and Wear Museums afirma 

que “delinear e implementar uma política educativa é um processo longo”, pois “ao 

considerarmos os objectivos de uma política educativa, estamos a considerar a política 

educativa como um todo (…) isto significa que a investigação, a recolha de 

documentação, a conservação, o marketing, o planeamento estratégico, a gestão de 

projectos, a angariação de fundos, o design, as exposições, as publicações e todos os 

modos de comunicação são iniciativas que servem de suporte à educação e que são parte 

da função educativa
75

”. 

No guia prático para apoiar a preparação e a elaboração de actividades 

educativas nos museus (2008)
76

, a política educativa é definida como sendo:            

 

        - Uma reflexão inicial e aprofundada sobre o sentido do termo educação no  

          contexto de museu; 

       - Uma análise das forças actuais e potenciais da instituição museu em matéria de  

          educação e o seu nível de abertura em relação aos diferentes tipos de público; 

       - A determinação dos públicos-alvo; 

       - A definição dos objectivos educativos gerais; 
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       - A definição dos objectivos educativos específicos, os quais precisam dos meios 

visados para a realização de cada um dos objectivos gerais;    

      - A determinação das acções concretas a serem realizadas a fim de que sejam  

         atingidos os objectivos anteriormente visados. 

 

Por seu turno, um programa educativo de museu define-se como sendo “une ou 

plusieurs activités d’interprétation et/ou de diffusion conçues selon une démarche, 

regroupées sous un thème, organisées à des fins éducatives par le personnel d’une 

institution muséale à l’intention des groupes. Un programme éducatif comporte 

l’énoncé des objectifs poursuivis, la description du contennu, l’explicitation des 

stratégies de présentation ainsi que l’inventaire des moyens matériels requis. Les 

activités peuvent prendre diferentes formes: visite guidée, présentation théâtrale, 

manipulation d’objets, áudio-guide, etc. Les activités peuvent se dérouler en tout ou en 

partie à l’institution muséale”, (Allard, Boucher et Forest, 1994:10). 

Quanto às finalidades e aos objectivos, esta “educação nos museus, tem como 

objectivo primordial, abrir o museu a diversos públicos. Mas neste trabalho e já o 

dissemos, interessam-nos os grupos escolares, na crença de que este tipo de educação 

deve começar cedo, de modo a levar as crianças a descobrir diferentes universos de 

modo activo.  

João Pedro Fróis defende que esta educação “pretende formar a sensibilidade 

estética e artística da criança, as atitudes afectivas, o sentimento positivo em relação aos 

objectos, favorecer o desenvolvimento de um pensamento crítico em relação ao passado 

e ao presente, ser activo na procura de inputs sensoriais e informativos e respeitar a 

condição dos objectos em fruição. À partida, pode ser entendida como uma área 

multidisciplinar, que inclui as tradições da educação estética e artística e se inscreve 

num registo de educação não-formal.
77

” 

Efectivamente, a educação, tal como já foi demonstrado por pedagogos (Bloom, 

1956, e Krathwol, 1972), não se estende apenas ao domínio dos conhecimentos, mas 

também ao campo afectivo, emocional e sensorial. Num outro estudo intitulado “As 

Ideias nascem do real” (2011), J.P. Fróis cita o psicanalista inglês Donnald Winnicott 

(1896-1971), que considera que os museus de arte constituem um “espaço potencial 

para a experiência cultural”. Nesta ideia assenta a sua teoria do desenvolvimento 
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emocional e emotivo, a qual ele considera como sendo uma “área intermédia da 

experiência humana” entre a realidade psíquica interna e a experiência externa do 

indivíduo. O autor citado por J. P. Fróis salienta igualmente que a experiência 

emocional vivenciada num museu de arte não tem equivalente às emoções despoletadas 

nas restantes circunstâncias da vida do indivíduo, sendo que da experiência estética 

fazem parte: 

             - O conhecimento, a experiência, os saberes do visitante; 

             - O impacto perceptivo através da beleza/comparações estilísticas e técnicas; 

             - A experiência emocional/curiosidade/fantasia/satisfação; 

             - A dimensão comunicativa: modo como a relação com a arte contribui para a  

             compreensão de si próprio e do mundo. 

 

Estas são genericamente as categorias e as dimensões que permitem definir os espaços 

semânticos da educação nos museus e que integram os parâmetros que orientam a 

construção de significados e de sentido, resultantes da fruição estética em contexto de 

museu. Esta construção é orientada por mediadores pedagógicos e professores. Este 

tema tem sido o objecto de estudo de um projecto de investigação conduzido por João 

Pedro Fróis, professor da FBAUL e em relação com a Universidade de Montreal. Este 

investigador pretende realçar a importância do desenvolvimento teórico e prático da 

educação nos museus e galerias de arte. Com tal projecto pretende-se criar um modelo.  

Em suma, a educação nos museus deve visar o desenvolvimento de outras 

competências, para além da cognitiva. Os objectos artísticos e históricos têm o poder de 

envolver o visitante numa “aura” muito especial, desencadeando inúmeras reacções no 

indivíduo. Não obstante o facto de estarem envolvidos neste processo de aprendizagem, 

em contexto educativo de museus, aspectos de ordem estética e emocional, muitos 

defendem que deve existir um modelo que permita, não só descrever este tipo de 

processo de aprendizagem, como também construí-lo com base numa teoria. Para a 

concretização desta tarefa, o modelo pedagógico aplicado nas escolas em contexto 

formal não é adequado para os museus, já que não tem em conta a presença dos objectos 

reais, a heterogeneidade dos visitantes (Lamarche, Helène, 1086, Cit. Kurylo, 1976) e 

também porque se dirige essencialmente ao aspecto cognitivo e menos às sensações e às 

emoções dos aprendizes.  

Nos museus, recorre-se ao modelo que se inspira nas disciplinas especializadas, 

como a História da Arte ou a Estética, estas não devendo tornar-se predominantes ou 
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exclusivas, mas antes servir de base para as investigações em torno das obras do museu 

ou para dar um sentido às exposições (Lamarche, Helène, 1086, Cit. Gallagher, 1982).  

De facto, uma actividade educativa no museu pode envolver diversas áreas do 

conhecimento assim como pode apoiar-se em diferentes correntes pedagógicas. Para dar 

um exemplo de como um momento no museu pode ser abrangente, apresentamos aqui a 

definição de “visita ao museu bem-sucedida”, (Desvallées, André; Mairesse, François 

(2010). Concepts clé de museologie. Paris: ICOM/Armand Colin). 

 

● Uma aventura (une aventure): é uma fonte de experiências diversificadas, que 

mudam, são renovadas e nem sempre previsíveis; 

● De exploração (exploitation): que implica uma participação activa do visitante e a 

ocasião de desenvolver ou de pôr em prática aptidões; 

● De descoberta (découverte): leva a uma captação de novas sensações e emoções, 

assim como à aquisição de novos conhecimentos ou saberes; 

● Do mundo das coisas: esta é a essência da experiência no museu, seja ela através do 

contacto com os objectos ou lugares portadores de significado; 

● Do mundo dos outros: isto é, daqueles cujos objectos guardam a memória: os 

criadores, os inventores, os descobridores, os utilizadores, assim como as culturas e as 

civilizações de que são provenientes; 

● Do mundo interior de cada um: o último dos benefícios de qualquer experiência 

educativa: um melhor conhecimento dos nossos gostos e interesses, das nossas crenças e 

preconceitos, da nossa cultura e, finalmente, do nosso lugar na ordem das coisas
78

”. 
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PARTE II 

 

MUSEUS PORTUGUESES 
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1 - A Educação nos museus portugueses  

 

Em Portugal, tal como sucedeu noutros países, os primeiros museus apareceram 

nas Universidades, sempre associados à aprendizagem e experimentação das aquisições 

teóricas dos estudantes, a par do colecionismo e da conservação dos bens patrimoniais. 

Inicialmente, estas instituições destinavam-se exclusivamente às elites sociais. 

No século XIX, os liberais atribuíram grande importância à instrução pública e 

conceberam-na aliada à existência de museus, abertos ao público em geral. Surgiam 

então os primeiros museus públicos. Ainda assim, por falta de financiamento ou por 

desinteresse, Portugal continuava a carecer de museus, albergados em edifícios que 

recebessem dignamente e com segurança os espólios nacionais, lacuna que a primeira 

República veio colmatar com a legislação de medidas que visavam proteger o 

património e alargar a cultura a todas as classes sociais. O Estado Novo veio 

interromper este processo de desenvolvimento da educação humanista e democrática 

que estava apenas em estado embrionário nos museus, para se dedicar sobretudo à 

exaltação do nacionalismo, recorrendo ao património. Ainda assim, em Portugal, 

assistiu-se a um desenvolvimento significativo da museologia e da museografia, já que, 

não só foi possível promover o início da institucionalização da educação nos museus 

com a abertura de Serviços Educativos, como também se promoveu a formação dos seus 

«monitores» e conservadores. Ainda assim, esta educação era apenas para alguns. Em 

1975, grande parte dos museus concentravam-se nas grandes metrópoles portuguesas. 

Nessa data, em todo o mundo, existiam cerca de 12.000 museus, sendo que metade 

eram americanos. Actualmente, existem em Portugal cerca de 700 museus. 

Foi nos anos 70 que em Portugal se começaram a dar as grandes mudanças, as 

quais actualmente estão em risco de estagnar, sobretudo nos museus estatais. A 

instituição ao serviço do desenvolvimento e da educação dos cidadãos, sem fins 

lucrativos, está a transformar-se. O poder político está mais interessado em recolher 

receitas do património do que dele fazer usufruir os portugueses. Paralelamente a esta 

situação, as escolas estão a fechar-se sobre si próprias, está a ser drasticamente reduzido 

o número de professores nas instituições de ensino e aumentado o número de alunos por 

turma. A visita ao museu é a última das preocupações dos professores sobrecarregados 

com burocracia.   

A educação nos museus, fruto colhido com a Revolução de 1789, é a educação 

moderna que germinou, cresceu, pouco, e que, ao sabor das mudanças dos tempos em 
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que vivemos actualmente, está a entrar em crise. Felizmente, em alguns museus, ela 

parece estar bem desenvolvida e forte. 

 

 

1.1 – Origens 

 

 Os primeiros museus portugueses nasceram na Universidade de Coimbra no século 

XVIII e mais tarde nas Universidades de Lisboa e Porto. Eram museus científicos e o 

seu público-alvo eram os estudantes universitários. A sua principal função era instruir. 

Paulo Oliveira Ramos afirma no primeiro capítulo de “Iniciação à Museologia”
79

 que o 

Marquês de Pombal muito contribuiu para a evolução dos gabinetes de curiosidades 

para museus, com o intuito de colocar à disposição de um público mais vasto as 

preciosidades que lá seriam colocadas e também para estarem ao serviço da educação,  e 

sugere que “(…) poderão os ditos primeiros possuidores deixar as referidas collecções 

ao Gabinete da Universidade, que deve ser o tesouro público da História Natural, para a 

instrução da mocidade, que de todas as partes dos meus Reinos e senhorios a ella 

concorrem”
80

. Para contribuir para a educação, principalmente de D. José, Príncipe do 

Brasil e possivelmente para o seu irmão, futuro D. João VI, foi criado o Real Museu da 

Ajuda, para o qual foram enviadas de Inglaterra uma colecção de estampas “(…) tão 

completa que dentro do seu gabinete, podesse ver, por huma ordem geográfica, as 

cidades e jardins e couzas mais notáveis da Europa e do mundo: e que isto lhe servisse 

de agradável e ao mesmo tempo de útil e de instrucção”
81

. Os objectivos desta educação 

através do museu não estão longe daqueles que se pretendem hoje em dia atingir, talvez 

porque os pedagogos perceberam desde muito cedo as vantagens de uma aliança entre o 

ensino e o prazer. O Real Museu era constituído por um Museu de História Natural, um 

Jardim Botânico anexo e um Gabinete de Física (Oliveira Ramos, Paulo, 1993: p.23).  

O espólio do Museu Nacional (Museu da Academia das Ciências de Lisboa, também 

criado no século XVIII, mas no reinado de D. Maria I), juntamente com o do Real 

Museu da Ajuda, foi transferido para o Museu de História Natural da Escola Politécnica 
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de Lisboa em meados do século XIX, ao qual se acrescentou, em 1844, o acervo do 

Conservatório de Artes e Ofícios de Lisboa. Eram exclusivamente museus de ciências. 

Em 1818, nasceu no Brasil o Museu Real do Rio de Janeiro, com a criação do qual 

se pretendia “(…) propagar os Conhecimentos e Estudos das Ciências Naturais do 

Reino do Brasil, que encerra em si milhares de objectos dignos de observação e 

exame”
82

. Nesta altura, já eram previstas visitas não exclusivamente feitas por 

estudantes e uma vez por semana “(…) a todas as pessoas (…) que se fizerem dignas 

pelos seus conhecimentos e qualidades”
83

.  

Os museus que surgiram com o liberalismo introduziram mais uma área de 

conhecimento às áreas científicas que entretanto se encontravam em vigor, as Belas 

Artes e sobretudo o estabelecimento da ideia de «museu público», o que se tornou 

possível com a abertura de um Museu de Pinturas e Estampas, “(…) onde regularmente 

poderão utilizar os artistas alunos, e em geral toda a Nação, por ser aquelle 

estabelecimento destinado à propagação dos conhecimentos que tem por base 

fundamental aquellas artes
84

”. Em 1839 o actual acervo do Museu Soares dos Reis 

transitou para a direcção da Academia Portuense de Belas-Artes, o que levou a um 

fortalecimento da relação entre o museu e o ensino artístico no Portugal do século XIX.  

Passos Manuel contribuiu para a instrução geral dos portugueses, não só através da 

implementação de reformas ao nível da escolarização, mas também através da criação 

de instituições promotoras do desenvolvimento do indivíduo, sendo exemplo disso, o 

Conservatório de Artes e Ofícios. Embora se apostasse mais nas áreas ao serviço do 

desenvolvimento industrial, a arte não foi totalmente posta de lado. Em 1933, João 

Baptista Ribeiro (lente de desenho da Real Academia de Comércio) referia nos 

seguintes termos os benefícios trazidos pela abertura do Museu Portuense, futuro Museu 

Soares dos Reis em 1911: “(…) formará para sempre uma época memorável (…) por ter 

dado pela primeira vez aos portugueses um centro de reunião às produções d’Arte, da 

Pintura, Gravura, Escultura e Architectura Civil, onde regularmente poderão utilizar os 

artistas, alunos, e em geral toda a Nação, por ser aquelle estabelecimento destinado à 

propagação dos conhecimentos que tem por base fundamental aquelas artes (…) as 
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obras magistrais que por ventura ali estejam, espalharão até nas últimas classes do povo 

o gosto do bello, o amor e o sentimento das artes”
85

. Trata-se de uma visão democrática 

da função dos museus, a qual se apresenta de forma ainda mais nítida nas palavras do 

mesmo autor: “(…) O museu recolherá proveitosamente a sentença do homem velho, o 

pensamento do menino, o juízo do literato, o dito do homem do mundo e os propósitos 

do povo”. Esta é a concepção de um museu moderno, da actualidade, em pleno século 

XIX, concepção essa que encara cada visitante, não como alguém desconhecedor, mas 

que traz consigo para o museu os seus próprios conhecimentos, a sua sensibilidade e as 

suas vivências, os quais podem igualmente contribuir para o crescimento da instituição. 

Evidentemente, estas eram concepções teóricas da função dos museus que não se 

verificavam na prática, pois a maioria da população carecia de instrução e de tempo 

para frequentar museus. 

A criação dos museus regionais a partir de 1836, foi igualmente feita, não só com o 

intuito de preservar os espólios (manuscritos, livros, pinturas etc.) dos conventos 

extintos, mas também para “(…) empregar com proveito nacional todos esses poderosos 

meios de difundir a instrução e de excitar o gosto pelas letras e bellas artes (…)”
86

. 

Os Museus industriais e comerciais, que surgiram na segunda metade do século 

XIX, eram assumidos como sendo auxiliares do ensino industrial (várias das escolas 

técnicas tinham anexo o respectivo museu), expondo modelos, desenhos, instrumentos e 

todo o tipo de objectos passíveis de proporcionar a instrução prática e servindo de 

complemento indispensável das escolas de ensino técnico-profissional, as industriais e 

de desenho, modelo que será seguido aquando da criação do Museu Nacional de Arte e 

Indústria, o qual resultaria de um projecto de lei para a reforma do ensino artístico. Mas 

a instituição que verdadeiramente iria contribuir para o ensino artístico é o Museu 

Nacional de Belas Artes, instalado no Palácio dos Condes de Alvor em 1884, dois anos 

após ter sido realizada no mesmo local a «Exposição Retrospectiva de Arte 

Ornamental» e que mais tarde viria a tornar-se o Museu Nacional de Arte Antiga. Nove 

anos mais tarde, era a vez do Museu Etnográfico Português abrir as suas portas, o qual 

não deixava de ter uma vocação civilizadora, o que pode ser comprovado através das 

palavras escritas num prospecto (sobre o museu) de um dos seus fundadores, José Leite 
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Vasconcelos: “Por isso que o museu se destina à instrução, educação, regalia e utilidade 

do público, proporcionando-lhe como que um curso prático de Etnologia portuguesa e 

alguns momentos de prazer espiritual, a visita é absolutamente gratuita e os visitantes 

podem pedir aos empregados as informações que desejem e que estes lhes puderem 

dar”. No final do século XIX, foram feitos alguns balanços acerca da situação dos 

museus existentes na época e é de notar que se tinha uma grande consciência da função 

educativa dos museus e das suas potencialidades, embora se pensasse que bastavam, 

para isso, as exposições dos objectos patrimoniais e artísticos, o que podemos constatar 

através de um excerto do jornal O Século, retirado do estudo que tem vindo a ser 

citado
87

, “São os museus, quer os nacionais, quer os mantidos pelas corporações 

administrativas, quer ainda mesmo os particulares, instrumentos poderosos de fácil 

educação popular, pois que, sendo, como os livros, mestres mudos, educam com menos 

fadiga
88

”. Por outro lado, tal como ainda hoje acontece, lamentava-se o desinteresse da 

parte dos órgãos do estado por estas instituições, “mas não vemos que, da parte dos 

poderes públicos, haja para com eles a série de atenções e desvelos de que são 

merecedores
89

”, apontava-se ainda a insuficiência das instalações disponíveis para 

albergar as colecções , referindo a “(…) falta de consideração que ao governo merecem 

estes úteis institutos de educação nacional
90

”, não faltando igualmente críticas à 

confusão manifestada nas exposições dos museus, incapacitando-os, deste modo de se 

especializarem, de forma a adquirirem coerência expositiva e também comunicativa, 

aspecto igualmente apontado como sendo deficitário, não só porque os catálogos “(…) 

mesmo existindo (…) não bastam
91

”, mas também porque não estão a trabalhar nos 

museus “(…) empregados competentes para darem qualquer elucidação aos 

visitantes
92

”. Finalmente, salienta-se aqui o facto de no artigo de O Século ser 

assinalada a necessidade “(…) de obrigar as escolas oficiais de toda a qualidade de 

ensino, a mandarem os seus alunos aos museus, para ahi procurarem o devido 

ensinamento, que muitas vezes, vale por uma dúzia de prelecções
93

”. 
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Com a primeira República, os problemas que foram anteriormente apontados foram 

contemplados por reformas, as quais constituíram medidas de uma legislação, que não 

só procurava preservar o património como também de manifestar-se através da acção 

cultural, com o objectivo de facilitar o acesso à cultura por parte de todas as classes 

sociais. No Decreto Nº 1 de 26 de Maio de 1911, os museus eram vistos como 

instrumentos indispensáveis para a aprendizagem dos alunos do ensino oficial, 

preocupação que se estendeu ao resto do país, o que levou à criação de museus 

regionais. No mesmo ano, o Museu de Belas Artes e Arqueologia, viu a sua colecção 

dividida entre o Museu Nacional de Arte Antiga e a Museu Nacional de Arte 

Contemporânea. Os dois museus fizeram percursos bem distintos, sendo que o 

M.N.A.C. se transformou num museu mais estático. O percurso do M.N.A.A. foi bem 

distinto, ao ponto de se ter tornado um museu capaz de competir com museus 

internacionais. De facto, a partir de 1911, José de Figueiredo iniciara uma campanha de 

opinião através da imprensa para aumentar o edifício do museu e em 1933 começou a 

ser executado o projecto de G. Rebelo de Andrade, arquitecto oficial do Estado Novo, o 

qual originou o «Anexo», sendo que o edifício foi inaugurado aquando da exposição 

dos Primitivos Portugueses em 1940 e entre 1940 e 1942, procedeu-se à remodelação do 

palácio. José de Figueiredo viria a preparar o terreno para a criação do primeiro Serviço 

Educativo a funcionar num museu português. 

Até ao final dos anos 50, seriam criados três novos museus. Em 1940, abria o 

Museu Nacional Soares dos Reis cujo acervo, como já vimos resulta da colecção do 

Museu Portuense e de um depósito da Câmara Municipal do Porto. Em 1948 era a vez 

do Museu José Malhoa abrir as suas portas, o primeiro museu com edifício construído 

de raiz e, logo após, o Museu de Arte Popular em Belém. 

Através desta breve apresentação do surgimento dos primeiros museus em Portugal, 

é possível concluirmos que estas instituições foram sempre encaradas como sendo um 

precioso complemento do ensino formal, função pedagógica que parece ter-se perdido 

durante a ditadura e que se veio a recuperar bem mais tarde, já quando o regime fascista 

agonizante se desmantelava progressivamente, dando espaço a novas formas de vida nas 

instituições estatais. Os Serviços Educativos, quando nos anos 60 do século XX se 

começaram a propagar pelos museus portugueses, parecem ter recuperado uma antiga 

vocação pela sua complementaridade com a escola, pelo que não será por acaso que 

durante muito tempo se pensou que estes serviços apenas tinham a função de 
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desenvolver actividades destinadas ao público escolar. Actualmente, a sua intervenção é 

muito mais alargada, procurando chegar a todos os públicos. 

 

 

1.2 - O primeiro Serviço Educativo 

 

José de Figueiredo foi o primeiro director do Museu Nacional de Arte Antiga.  

Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, cedo assumiu o seu desinteresse 

pelas questões da justiça, partindo então para Paris, onde investiu na sua formação 

artística, frequentando cursos livres na Escola do Louvre, mas também convivendo com 

artistas, historiadores e ainda visitando exposições nos museus. Para além das 

influências francesas recebeu-as igualmente dos austríacos, pois conhecia os museus de 

Viena. Tornou-se assim um cosmopolita e um grande «connaisseur» de arte, ciente da 

qualidade e da beleza das obras de arte que mereciam estes atributos. Alguns anos mais 

tarde, num livro intitulado “Algumas palavras sobre a evolução da arte em Portugal”, 

defendeu uma escola portuguesa de pintura, posição que claramente evidenciou através 

do interesse que manifestou pelos painéis de S. Vicente, os quais retirou do anonimato e 

inseriu numa escola nacional de pintura do século XV, o que não deixou de contribuir 

para o enriquecimento da História da Arte Nacional. 

Efectivamente, anos mais tarde, João Couto referiria no Boletim que “José de 

Figueiredo desempenhou no estudo das artes portuguesas, papel primacial. A sua obra 

de historiador e de crítico da pintura está a par do seu alto valor como museólogo, tendo 

brindado o país com o primeiro museu de categoria internacional e, em muitos 

pormenores, superior até aos das outras nações
94

” 

A sua participação na definição de políticas patrimoniais foi igualmente de grande 

relevo, sendo exemplo disso a resolução de dividir a colecção do Museu de Belas Artes 

e Arqueologia, resultando dessa separação o M.N.A.A. e o M.N.A.C.. 

Durante o Estado Novo, José de Figueiredo acumulou o cargo de director do 

M.N.A.A. com o de presidente da Academia de Belas Artes. 

O primeiro director do M.N.A.A. veio trazer alterações significativas ao museu, já 

que não se preocupou apenas com o valor e qualidades estéticas das peças, como 
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também se interessou pela maneira como elas eram expostas e neste sentido, ele 

preocupou-se com a educação no M.N.A.A. Em 1936, José de Figueiredo concebeu a 

actividade, «Missões Estéticas de Férias», que consistia num “modo agradável de os 

alunos das Escolas de Belas Artes passarem as férias grandes do Verão
95

” em contacto 

com as obras de arte. Tendo em conta que, quando José de Figueiredo assumiu a 

direcção do M.N.A.A., isso coincidiu com o início da primeira República e, atendendo 

às necessidades dos museus portugueses naquela época, cremos que as suas principais 

preocupações tenham estado relacionadas com a preservação, conservação, aquisição e 

apresentação dos bens patrimoniais. Mas a sua atenção ter-se-á igualmente centrado na 

questão da educação, pois em 1928 aquando da criação do «Serviço de Extensão 

Escolar”, ele ainda era director do M.N.A.A. e ainda o seria por mais dez anos. João 

Couto, esteve, por sua vez, em contacto com José de Figueiredo durante largas décadas, 

pelo menos desde 1924, ano em que iniciou as suas funções como Conservador 

Tirocinante no M.N.A.A., onde esteve até à morte do seu primeiro director, em 1937. 

 

 

 1.2.1 – 1924 -1938 : o «Serviço de Extensão Escolar» 

 

A formação e o percurso profissional de João Couto, à semelhança de outros 

pedagogos da educação nos museus, iniciou-se como professor do ensino formal, 

passando por funções de conservador, actividades profissionais que chegou a 

desenvolver em simultâneo, até se ter tornado o responsável pela educação no 

M.N.A.A.. João Couto formou-se em Direito, pela Universidade de Coimbra em 1914 e, 

nesse mesmo ano em que teve início a primeira Guerra Mundial foi estagiar no Victória 

& Albert Museum em Londres. Teve que regressar rapidamente a Portugal, devido ao 

início da guerra e continuou a sua formação académica, inscrevendo-se no curso de 

Histórico-Geográficas, o qual concluiu no ano seguinte. Quatro anos mais tarde, 

formou-se na Escola Superior Normal da Universidade de Coimbra como professor 

diplomado, apresentando uma Tese onde defendia a importância da História da Arte nos 

Liceus. A partir de 1924 foi simultaneamente professor e conservador de museu, 

primeiro no Museu Machado de Castro e, depois de ter vindo viver para Lisboa e 
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convidado por José de Figueiredo, tornou-se conservador tirocinante no M.N.A.A., (G. 

F. Cardoso da Costa, Mª Madalena, 2011). Entre 1928 e 1930, era conservador-adjunto 

no M.N.A.A., criando então o “Serviço de extensão escolar”, do qual foi responsável até 

1938, assumindo ele a presidência do M.N.A.A. até 1962.  

Mª Madalena G. F. Cardoso da Costa defende na sua tese de mestrado
96

 a ideia de 

que João Couto se inspirou do modelo norte-americano do Museu Metropolitano de 

Nova Iorque
97

 e que aquele teve acesso ao Programa Educativo do M.M.N.I., através da 

troca de boletins entre museus. Resta saber se a influência terá apenas sido a americana, 

já que na Europa tinham sido realizadas outras experiências ao nível da educação nos 

museus, designadamente na Alemanha, onde nasceu o primeiro Serviço Educativo e 

numa cidade portuária, cidade conhecida como «gate to the world». Por outro lado, José 

de Figueiredo, durante as suas viagens pela Europa, nomeadamente Áustria, poderá ter 

tomado conhecimento do fenómeno educacional em Hamburgo e tê-lo transmitido a 

João Couto. Na primeira metade do século XX, a educação nos museus não era uma 

exclusividade dos EUA. 

O programa Educativo do «Serviço de Extensão Escolar» do M.N.A.A. propunha 

diferentes cursos, destinados aos amigos do museu e para os seus filhos e igualmente 

cursos para professores. Os objectivos desta educação visavam “ensinar a forma de ver 

e interpretar as obras de arte
98

” e, por outro lado, pretendiam “dar às crianças a 

possibilidade de usufruírem das colecções
99

”. Estes cursos destinados às crianças eram 

ilustrados com diapositivos e com filmes. Propunham-se igualmente cursos livres para 

estudantes e associações particulares, destinadas a “indicar como devem ser utilizadas 

as colecções dos museus e, em especial para esclarecer problemas de desenho e cor
100

”. 

No M.N.A.A., foram igualmente desenvolvidos cursos de formação para conservadores 
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dos museus e para profissionais dos Serviços Educativos dos museus, designadamente 

conservadores e monitores, formação desenvolvida durante alguns anos. Tratava-se de 

uma educação que assentava seguramente em disciplinas como a História da Arte e a 

Estética, com recurso a apresentações expositivas, em que os aprendizes, sobretudo 

observavam e ouviam a informação acerca das obras.  

No Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga
101

, o Dr. João Couto afirma que 

“um museu é escola em plena actividade onde, além da preparação dos que nele 

trabalham, se deve educar o público num ensinamento permanente que abrange todas as 

ideias e graus de aprendizagem”.
102

 Na década de 50 do século passado, para além das 

exposições permanentes no M.N.A.A., as quais o Dr João Couto referia como devendo 

ser alvo de uma “adequada e didáctica exposição”, eram igualmente sugeridas outras 

actividades pedagógicas, nomeadamente a edição de um Boletim, conferências, visitas 

explicadas, sessões cinematográficas, tanto para os amigos do museu como para os 

alunos das escolas, seguidas de certames que visavam esclarecer acerca dos temas 

apresentados durante a sessão de cinema e, ainda, o “Serviço de Extensão Escolar”. 

Dará igualmente início às exposições temporárias, por ele consideradas uma das mais 

úteis actividades do museu, as quais eram apresentadas na «Sala de Exposições 

Temporárias», a qual possuía uma entrada independente. A exposição dos primitivos 

portugueses foi organizada no âmbito das comemorações nacionais de 1940, evento 

inserido no quadro político do Estado Novo, portanto veiculadora de uma ideologia 

nacionalista. João Couto participou na «Campanha Nacional de Educação de Adultos», 

promovida pelo Estado Novo. 

O edifício do M.N.A.A. foi remodelado e ampliado quando José de Figueiredo  

era ainda director do museu, obras que se realizaram até 1938, quando João Couto 

tomou por sua vez posse da direcção do museu, período entre 1938 e 1964. Ainda 

assim, não foram previstas zonas reservadas para as actividades pegagógicas, 

confirmando as preocupações de João Couto relativamente à questão dos espaços 

destinados às actividades educativas nos museus. Estas questões são emergentes ainda 

hoje em dia, pois as crianças e os adolescentes que vão em visita de estudo ao museu 

continuam a ser recebidos sem que tenham sido reunidas todas as condições, no que 

toca a preparação e disponibilização de espaços no museu para fins educativos. De 
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qualquer maneira passou a existir uma área para a educação no museu, instalada no 

anexo novo, juntamente com a Oficina de Beneficiação das Obras de Arte. 

Para além das questões relacionadas com espaços especialmente concebidos para 

as actividades pedagógicas, o Dr. João Couto também se interessou pelo 

comportamento do público escolar, tendo constatado uma diferença ao nível do 

interesse dos adolescentes aquando da visita ao museu, considerando-os menos curiosos 

e mostrando menos entusiasmo do que as crianças mais pequenas.  

O «Serviço de Extensão Escolar», o qual funcionou entre 1924 e 1938, passou a 

«Serviço Infantil de Extensão Escolar», tendo início em 1953. A sua responsável passou 

a ser Madalena Cabral, cargo que iria assumir entre 1953 e 1983. Fruto do seu trabalho 

desenvolvido no «Serviço Infantil» do M.N.A.A. e provavelmente das orientações que 

recebeu de João Couto, Madalena Cabral, procurava lançar os alicerces de um projecto 

educativo no M.N.A.A., o que resultou num texto publicado no boletim do museu. Os 

objectivos gerais deste projecto educativo visavam levar os jovens visitantes a 

estabelecer uma relação de proximidade com a arte, “familiarizar a criança com tudo 

quanto é belo”
103

, despertar emoções que apenas o podem ser através da arte 

“desenvolver o seu sentido de admiração
104

” orientá-las na descoberta e percepção da 

arte “ajudá-las a descobrir a verdadeira harmonia onde ela se encontre…”
105

, 

sensibilizá-las para a apreciação da arte e observação crítica da mesma, fornecendo-lhes 

as ferramentas conceptuais e linguísticas necessárias para tal operação “dar-lhes os 

meios de exprimir livremente, através da linguagem plástica o seu poder de criação, 

imaginação e sensibilidade
106

”. A enumeração dos objectivos é rematada com a seguinte 

afirmação “Tudo isto é simples e quase não se pode ensinar: sugere-se”, ora, como é 

que fazemos para sugerir tudo isto? Imaginemos que esta pergunta é feita por alguém 

que começou a desempenhar funções num Serviço Educativo? O que é que se responde? 

Que é uma questão de sensibilidade e de formação em História da Arte? Estas questões 

são rebatidas com outra: a aprendizagem pode ser alicerçada, para além dos 

conhecimentos científicos, a partir da subjetividade e da sensibilidade das pessoas que 

trabalham nos Serviços Educativos dos Museus? Mas ao percorrer o texto de Madalena 

Cabral, constatamos que existem propostas didácticas, embora numa fase embrionária, 
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de experimentação – mais à frente neste texto orientador, veremos que a procura de 

estratégias didáctico-pedagógicas ainda se verifica em alguns Serviços Educativos - e 

também são referidas algumas estratégias pedagógicas. No que toca a preparação e a 

concepção do programa educativo do M.N.A.A. nos anos 60, parece-nos que se tentou 

levar em linha de conta os estádios de desenvolvimento das crianças, pelo que surgiram 

propostas de actividades diversificadas, nomeadamente visitas guiadas, que continuam 

actualmente a ser a principal actividade destinada aos grupos escolares, o Centro 

Infantil destinado a ateliês e ainda o cinema e o museu infantil. Quanto às estratégias, a 

autora enumera algumas actividades atrás referidas e informa-nos de que procuraram 

conceber “um sistema de visitas até então pouco explorado e que consta de jogos ou 

questionários postos em prática nas salas
107

”. Supomos que se trata de uma estratégia, 

actualmente utilizada no M.N.A.A. e também noutros museus, em que são formuladas 

questões, isto é, faz-se uma pergunta ou levanta-se uma questão acerca de um lugar, um 

objecto, um elemento, do método seguido ou acerca do significado de uma palavra, a 

fim de suscitar acções nos visitantes. O «Centro Infantil» (instalado num anexo do 

museu) destinava-se aos ateliês para a realização de “obra pessoal livre”, a qual ia desde 

a criação de gravuras ao trabalho na madeira, passando pela tecelagem e pela pintura 

mural. 

 

 

1.2.2 - Tempos de mudança 

 

Em 1965, a ditadura já durava há 39 anos e, ainda assim, começaram-se a fazer 

sentir mudanças em Portugal, na medida em que houve uma progressiva abertura ao 

exterior. Tal abertura fez-se sentir com a publicação de um decreto que consistia num 

regulamento geral dos museus o qual apelava à necessidade de transformar estas 

instituições em “organismos vivos
108

” e em “centros activos de divulgação cultural
109

”.  

O mesmo documento incitava também os museus a desenvolverem “mecanismos para 

atrair visitantes e sobre eles exercer uma acção pedagógica eficiente
110

” e à criação de 
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contactos frequentes entre os museus e as escolas. O que veio igualmente trazer algumas 

mudanças ao quadro museológico português foi a criação da APOM em 1965, 

Associação Portuguesa de Museologia, a qual tencionava contribuir para a 

especialização dos profissionais dos museus e promover a investigação e o 

conhecimento naquelas instituições. O mesmo organismo contribuiu para a realização 

de seminários para serem debatidos “aspectos e problemas da acção educativa nos 

museus
111

”.  

Em 1967, foi então realizado um seminário em que estiveram presentes 

museólogos, conservadores, educadores e professores. Madalena Cabral era então chefe 

do Serviço educativo do M.N.A.A. e a Dra. Maria José de Mendonça era a directora do 

museu, cargo que levaria até 1975. Esta abriria a sua intervenção no Seminário de 1967 

com uma visão pouco animadora acerca da possibilidade promover a educação nos 

museus, já que não deixaria de referir que “(…) a vida nos museus portugueses não é 

fácil – vencimentos escassos, grandes responsabilidades, pouco pessoal
112

”.Tal situação 

era devida à falta de recursos humanos, financeiros e de tempo de que dispunham e o 

difícil cumprimento de “novas obrigações”. Tais dificuldades não impediram a 

apresentação de propostas para o desenvolvimento de um projecto educativo no 

M.N.A.A., as quais passamos a apresentar: 

 

  - “Revisão do critério de organização do museu”; 

  - “Elaboração de um programa de apresentação das peças que seja “lógico, claro,  

     conciso e atraente – numa palavra, terá de ser didáctico”; 

  - “Renovação da “selecção das espécies e os processos de exposição” e tornar o  

    ambiente do museu mais acolhedor
113

”; 

 

O levantamento das potencialidades educativas do museu seria feito por um 

conservador, cujo resultado seria transmitido ao monitor e, numa outra fase, aos 

professores com o intuito de ser realizado o projecto educativo conjuntamente. 

 O trabalho, muitas vezes referido como sendo pioneiro, foi de facto fundamental 

para serem dados os primeiros passos no campo da educação nos museus, a qual, 
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inicialmente esteve sempre incluída na educação artística, sem que necessariamente 

ambas correspondessem à mesma disciplina científica. Hoje em dia, é já ponto assente 

de que nos encontramos perante uma educação de natureza distinta, a educação museal. 

O trabalho de estaleiro, desenvolvido no M.N.A.A., fez-se em diferentes áreas e talvez 

numa rara articulação entre profissionais com funções distintas, aspecto que é realçado 

num texto sobre o conservador Jorge Guimarães de Andrade, em que a autora refere que 

o conservador “(…) Foi particularmente sensível à influência do pensamento e actuação 

de Madalena Cabral, responsável pelos serviços de educação do M.N.A.A., quanto à 

filosofia, objectivos e processos de acção nos museus
114

” e a importância dada à 

interpretação das obras de arte por parte dos públicos, preocupação que terá passado por 

um trabalho conjunto, e de complementaridade. Desta colaboração resultou que, “Com 

todas as suas diferenças, é fundamental reconhecer nesta geração de museólogos 

a importância do conceito de "interpretação" e a majoração do conceito de 

objecto museológico a partir dos quais se pode começar a traçar a existência de uma 

cultura visual/museológica própria do M.N.A.A. da segunda metade do século XX, cuja 

fonte se pode recuperar dos processos herdados da particular sensibilidade de João 

Couto e depois amadurecidos na aprendizagem com Maria José de Mendonça e 

Madalena Cabral
115

”. Esta colaboração alargou-se a outros museus, pois o M.N.A.A., 

foi uma escola para conservadores e monitores de Serviços Educativos. Ao atingir 

grande qualidade, não só pelo espólio que foi sendo ali reunido desde os tempos de José 

de Figueiredo, como também ao nível expositivo e de comunicação com o público, 

ganhando deste modo o estatuto de museu normal, necessariamente influenciou os 

restantes Serviços Educativos que foram iniciando a sua actividade por todo o país. A 

colaboração entre o Centro de Arte e de Museologia, criado por João Couto, e o 

Instituto de Alta Cultura, foi determinante, não só para o recrutamento de outros 

profissionais da educação no M.N.A.A., como também para a preparação de educadores 

de outros museus, difundindo-se deste modo um modelo de educação, adoptado nos 

serviços educativos dos museus já existentes, sendo o primeiro, o Museu Soares dos 

Reis no Porto, em 1961 e, na mesma década, o museu Grão Vasco em Aveiro, o Museu-

Biblioteca dos Condes de Castro Guimarães em Cascais, o Museu da Fundação 
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Calouste Gulbenkian e, no final dos anos 60, o Museu Nacional de Arqueologia e de 

Etnologia (Costa, Maria Madalena Gagean Formigal Cardoso da 2011). 

 

 

1.3 - A partilha de influências do M.N.A.A. 

 

 “O Museu Nacional de Arte Antiga – museu normal durante cerca de 40 anos – é um museu 

exemplar na história da museologia educativa em Portugal. Espelhando o movimento europeu geral dessa 

época é, no início do século XX, um museu virado para a educação no sentido de a alargar à comunidade 

envolvente, vindo a especializar-se numa relação museu-escola até hoje excepcional (…) Neste departamento, o 

Museu de Arte Antiga desenvolveu uma acção movimentada que abriu horizontes e deu lugar a uma profícua 

laboração116”. 

 

 O M.N.A.A. foi um modelo para os museus que, a seguir a ele, foram abrindo as 

suas portas pelo país, tanto ao nível da museologia, como da museografia e educação 

museal. Tal foi possível através da colaboração de profissionais do M.N.A.A. com 

outras instituições e, no caso da educação, o projecto para o museu Gulbenkian foi 

coordenado por Maria José Mendonça, directora do M.N.A.A. na década de 60, tendo 

sido a colecção Gulbenkian apresentada através de exposições temporárias realizadas no 

M.N.A.A. entre 1961 e 1963 e no Museu Nacional Soares dos Reis em 1964. Os 

monitores que realizaram as visitas guiadas efectuaram a sua formação no M.N.A.A. e 

passaram a colaborar com o «Serviço de Extensão Escolar» do mesmo museu.  

As primeiras monitoras do Serviço Educativo do Museu Gulbenkian iniciaram o 

seu trabalho de colaboração entre 1965 e 1967, durante o tempo em que a exposição de 

Calouste Gulbenkian foi provisoriamente exposta no Palácio Marquês de Pombal em 

Oeiras. Em 1970, um ano após a inauguração do Museu Gulbenkian, foi criado o 

Serviço Educativo. A primeira responsável pelo S.E., Glória Riso Guerreiro, acumulou 

esta função com a de conservadora dos núcleos de Arte Egípcia e de Têxteis da 

colecção
117

 e, “(…) nesta fase inicial, as linhas orientadoras do Serviço Educativo e os 

seus objectivos globais, sobretudo na relação Museu-Escola, assemelhavam-se às dos 

seus congéneres nacionais e também estrangeiros(….)
118

”.  
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Nos anos 70 e, na sequência da criação do S.E. da Fundação Calouste 

Gulbenkian, deu-se início a um curso da formação de monitores e, à semelhança do 

M.N.A.A., a Fundação passou a desempenhar um papel fundamental na formação de 

técnicos de educação para os museus e teve também um papel preponderante no 

financiamento, o qual tornou possível o surgimento de vários serviços educativos em 

Portugal. Nos primeiros tempos trabalhavam no S.E. duas “monitoras responsáveis a 

tempo inteiro e quatro monitoras bolseiras a tempo parcial
119

».  

Em 1961, o Museu Nacional Soares dos Reis pôs a funcionar o seu S.E., o qual 

terá igualmente recebido as suas influências do M.N.A.A. ainda antes do S.E. do Museu 

Gulbenkian, afirmação que encontramos no artigo de Madalena G. F. Cardoso da Costa 

(2011), “(…) o exemplo, do seu «serviço infantil» e, mais tarde, do seu «serviço 

educativo», logo se expande a inúmeros museus nacionais, desde logo ao Museu 

nacional Soares dos Reis (M.N.S.R.), Porto
120

”. Tal como já foi referido anteriormente, 

o M.N.A.A. constituiu um centro de formação para conservadores e monitores de S.E. a 

partir dos anos 50 e ao longo dos anos 60. As actividades propostas no M.N.S.R. eram 

efectivamente muito semelhantes às do M.N.A.A., já que, para além das visitas-guiadas 

eram também propostas conferências e projectados filmes, actividade pedagógica que 

visava complementar outras propostas no museu. Ainda nos anos 60, outros museus 

iniciavam as suas funções educativas, numa atitude experimental e exploratória, por 

vezes, evidenciando falsos pressupostos, quanto à função dos museus, uns executando 

bem o seu papel de transmissores de valores vigentes durante o Estado-novo, pois o 

museu podia ser “(…) uma escola de boas maneiras, de espiritualidade, de amor, e até 

de catequese
121

”, outros considerando que os seus programas deviam integrar”(…) 

visitas e aulas a realizar nos locais onde a lição poderá ser ilustrada e exemplificada de 

molde a tornar o ensino activo e dinâmico
122

”, evidenciando uma perspectiva muito 

formal da educação nos museus. No Museu Alberto Sampaio, inicialmente (anos 60), 

“(…)as suas actividades relacionadas com a educação, programadas para além da 
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exposição permanente, das exposições temporárias e das conferências, foram muito 

pouco variadas (…) e reduziu-se sempre o programa a visitas-guiadas
123

”. 

Ainda assim, embora muitos museus tenham recebido as suas influências do 

M.N.A.A., não deixaram de abrir os seus próprios trilhos, experimentando outros 

caminhos. Por exemplo, no Museu dos Coches foram adquiridos manuais escolares de 

História “(…) a fim de se conhecer a orientação do ensino dessa disciplina, tal como é 

dada às crianças que viriam ao museu
124

” e a monitora que acompanhava as crianças 

anotava as suas impressões e as reações das crianças acerca das visitas-guiadas, 

procurando assim realizar uma autoavaliação e uma espécie de estudo dos públicos, 

provavelmente à semelhança do que Madalena Cabral também realizava no M.N.A.A.. 

As influências e cruzamentos de experiências a nível internacional realizaram-se  

em Portugal, a partir da década de 70, não esquecendo que a UNESCO, ICOM e CECA 

terão contribuído para isso. Em 1975, Madalena Cabral, participou na publicação da 

revista Annales/Annual. Musée – Education – Action Culturelle/Museum -  Education- 

Cultural Action e, no mesmo ano, foi coorganizadora de uma conferência da CECA em 

Sesimbra. Na década de 80, outras influências, a nível internacional, chegaram 

igualmente até nós. No encontro da APOM em 1987, é referida uma “abertura no 

panorama museológico nacional
125

”, graças à vinda de um delegado da UNESCO a 

Portugal, o qual participou em seminários no Norte do país e também graças à troca de 

experiências por parte de funcionários de museus portugueses e suecos. 

A mudança nos Serviços Educativos portugueses também foi possível graças ao 

25 de Abril e, de facto, o director do M.N.A.A. nessa época deixou bem claro que urgia 

estabelecer um diálogo abrangente e democrático com público, referindo que “esta é 

uma proposta que hoje, com a II república se pode pôr claramente: a de uma pedagogia 

do olhar e da expressão ao serviço de toda a gente
126

”.  
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1.4 – Anos 80 e 90, a proliferação dos Serviços Educativos 

 

  Um grande número de museus abriu ao público nos anos 80, tratando-se 

de “(…) uma explosão museológica ocorrida entre 1980 e 1999, décadas em que foram 

criadas “61% do total das entidades museológicas  existentes
127

”. Seguem-se alguns 

exemplos, o Museu do Teatro foi criado em 1982 e, em 1983, abriu o Centro de Arte 

Moderna, Dr. José de Azeredo perdigão, pertencente à F.C.G., o qual, não só irá dar a 

conhecer obras do modernismo e da contemporaneidade portuguesa, como também 

estrangeiras, para além de novas abordagens e concepção da educação museal. Nos anos 

90, outras instituições abriram as suas portas ao público, nomeadamente o Museu de 

Arte Contemporânea de Serralves em 1999 e o C.C.B.. De facto, a abertura de 

numerosos museus veio proporcionar o conhecimento da arte contemporânea e, são 

exemplo disso, o Museu do Chiado, o Museu Amadeo de Sousa Cardoso em Amarante, 

o Museu de Arte Moderna de Sintra, A Fundação Arpad Szenes Vieira da Silva, a qual 

não tem Serviço Educativo. Alguns museus foram construídos de raiz, mas em muitos 

casos não foram previstos espaços destinados para receber as crianças e os adolescentes. 

Por exemplo, a Casa das Histórias da Paula Rego não tem espaço para o Serviço de 

Educação, pelo que todas as actividades educativas devem ser obrigatoriamente 

realizadas na galeria, não sendo deste modo possível a planificação de actividades 

exploratórias. No estudo realizado pelo IPM, INE e OAC, entre 1999 e 2000, constatou-

se que a maioria dos S.E. a funcionar são aqueles que foram criados antes de 1969 e os 

mais recentes “(…) não parecem, portanto, acompanhar a tendência para o crescimento 

da importância de um Serviço educativo.
128

”Esperava-se um aumento destes serviços 

nos museus com o passar dos anos, mas tal não sucedeu, pois em 1999, num “total de 

414 museus inquiridos em 1999
129

”, apenas 26% dos museus possuíam este serviço e 

“no que diz respeito ao serviço educativo, serviço que desempenha um papel muito 

importante na interligação da entidade museológica com os públicos e com a 

comunidade que a rodeia, 48% afirmam em 2002 possuir este serviço, verificando-se 

um relativo crescimento em relação a 2000, cuja percentagem é de 44% (…) No 
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entanto, apesar destas melhorias, a realidade é que em 52% dos casos este tipo de 

serviço não existe
130

”.  

 No campo da educação museal, a partir dos anos 80, foram realizadas 

algumas experiências e trazidas algumas inovações, tendo sido realizadas novas práticas 

pedagógicas, com recurso a novas estratégias de apresentação dos espólios dos museus, 

designadamente a «história ao vivo» e a utilização da expressão dramática. A nova 

museologia que defendeu a existência de uma nova relação com os públicos indicava 

que era necessário que os museus se voltassem para a sociedade. Esta nova perspectiva 

deu lugar a diversas abordagens da educação nos museus, a nível mundial, Portugal não 

sendo de todo uma excepção. Ainda assim, tal investimento na educação nos museus 

fez-se de forma desigual. Por exemplo, consta que o investimento dos museus foi 

maioritariamente efectuado em relação aos “(…) instrumentos de catalogação e 

organização da informação sobre as colecções (…) criação de áreas de lazer, conforto e 

restauração e na participação de alguns dos seus conservadores em encontros 

internacionais
131

”. A desigual evolução das práticas educativas nos museus parece, 

muitas vezes, prender-se com factores internos, designadamente o tipo de “(…) relações 

que se estabelecem  entre o serviço educativo, a direcção do museu e os restantes 

serviços
132

” ou se “(…) existe uma política educativa definida para o museu
133

” e até a 

“existência de instalações próprias para o serviço educativo
134

”. A procura deste serviço 

é igualmente determinante para a sua manutenção e desenvolvimento e, de facto, os 

professores tendem a procurara-lo cada vez menos por falta de tempo, de recursos 

financeiros e também porque podem não saber como integrar as propostas de educação 

dos museus nas suas práticas lectivas. Por estas razões, “no Portugal de 2000, algumas 

escolas vão aos museus
135

”, e no Portugal de 2012 esta situação parece tender a piorar. 

Os museus, quando possuem um «Serviço Educativo», oferecem-se mais como um 

serviço de visitas guiadas do que fornecendo programas que incluam uma reflexão 

crítica sobre o seu próprio funcionamento
136

”. Seria de esperar que os museus abertos ao 

público na última década evidenciassem uma maior preocupação com a educação, já 
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que surgiram após a criação da Rede Portuguesa de Museus, a qual apresenta requisitos 

que devem ser respeitados pelos museus que tencionam integrá-la, os quais constam 

também na Lei-quadro dos Museus Portugueses de 2004, para não falar na existência de 

várias práticas educativas postas em prática em alguns museus e da extensa bibliografia 

internacional disponível sobre a educação museal. Alguns museus,120 museus, que 

integram a RPM, afirmam possuir S.E., “(…) embora em cerca de 10 museus  não 

exista um SE estruturado e com funcionamento regular
137

”.  

 

 

1.5 - A contemporaneidade de alguns Serviços Educativos 

  

“Desde os anos 80 e 90, pelo menos na linha de trabalho que tenho seguido, na área da museologia 

crítica, trabalha-se a questão de que toda a realidade é construída socialmente e que portanto os museus, como 

espaços de representação social, cultural, histórica, até simbólica, são espaços que têm uma responsabilidade 

maior na construção de paradigmas, de cânones e de referentes, cabendo às próprias instituições a tarefa de 

rever os seus discursos implícitos e explícitos138”. 

 

 O tipo de funcionamento dos S.E. depende sobretudo das pessoas que nele 

trabalham, a responsável e os educadores (monitores), e do conhecimento que possuem 

da área que lhes compete, designadamente a educação museal. 

 Os profissionais de alguns S.E. evidenciam uma clara consciência da 

necessidade de usar metodologias de trabalho, outras que as tradicionais, as quais 

incidem muito sobre estratégias de comunicação. Por outro lado, estes profissionais da 

educação museal também defendem a existência de uma formação pedagógica, para 

além da preparação na área das colecções. Trata-se de Serviços Educativos que apostam 

na acessibilidade das exposições ao público em geral. De facto, actualmente, o maior 

desafio dos museus é a reconceptualização da relação entre o público e o museu. Uma 

das primeiras preocupações, encontra-se no problema do sentido das exposições, mas 

ainda hoje, raras vezes os educadores dos museus são chamados a colaborar com os 

curadores das exposições, podendo, deste modo, “ (…) fazer sugestões importantes ao 

nível do espaço expositivo, por exemplo, ao nível da acessibilidade, do design 

expositivo, sobre a presença de vitrinas, de dispositivos interactivos…
139

”. De facto, o 
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S.E. “(…) continua a não participar no processo de programação e é subalterno em 

relação a qualquer decisão tomada anteriormente. Além disso, é subsidiário daquilo que 

são as premissas da programação base, ou seja, uma vez definido aquilo que o museu 

quer apresentar e o que quer dizer, é suposto que o Serviço Educativo reproduza esse 

discurso, adaptando-o depois às diferentes faixas etárias
140

”. Os profissionais destes 

serviços apostam, deste modo, num tipo de “programação que enriquece o programa de 

exposições, ou seja, já não se trata de uma reprodução pura e dura daquilo que são as 

premissas base da programação, mas de uma reelaboração de certas abordagens daquilo 

que foram as premissas da exposição”, o que corresponde, vistas bem as coisas, à 

construção de um modelo didáctico de educação no museu, o qual propõe uma execução 

(démarche), a qual é constituída por diferentes etapas, nomeadamente a identificação 

dos elementos a integrar no programa educativo, a planificação de uma estratégia 

pedagógica e a avaliação do programa (Allard, Michel, 1998).  

 A esta nova educação é associado o conceito de «curadoria educativa», em 

relação ao qual a responsável do S.E. do C.A.M.
141

 se manifesta dizendo que “ (…) 

parece-me um termo muito feliz e muito interessante, porque mostra que o serviço 

educativo não é uma entidade à parte nem um mero subsidiário dos discursos já 

construídos, ele trabalha a partir de uma curadoria pré-existente, como é óbvio, mas 

depois, dentro da sua área de saberes e competências, desenha uma programação que 

explora, divulga e pode alargar e enriquecer a anterior (…) permite criar novas 

abordagens que à partida poderiam não estar previstas
142

”. Este é um tipo de educação 

socialmente empenhado, o qual pretende transformar aqueles que a ela recorrem e é 

também um acto político porque é capaz de “(…) promover o pensamento criativo, 

agora pensando sobretudo no campo das artes e do trabalho educativo nos museus, é 

uma ferramenta poderosíssima para o futuro. Tomar uma posição educativa é assumir 

um posicionamento político
143

”.  

 Sara Barriga tem uma larga experiência a trabalhar nos serviços educativos, 

tendo passado pela Gulbenkian, pela casa das Histórias Paula Rego, onde foi 

responsável do S.E. e foi convidada para se tornar responsável do S.E. do Museu da 

Moeda. Esta profissional da educação nos museus, com larga experiência nesta área, 

defende a “criação de novas metodologias e práticas ao nível da gestão dos Serviços 
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Educativos
144

” com recurso a um Plano de Acção Educativa (PAE), “um documento 

que esclarece de forma clara e concisa, as metas, os objectivos e estratégias da acção 

pedagógica, tendo por base a política institucional e a responsabilidade que esta assume 

perante as comunidades a quem dirige a oferta programática
145

” e por outro lado, “antes 

da montagem de uma exposição têm que ser tidas em consideração várias questões, tais 

como a pluralidade dos públicos, as suas diferentes atitudes culturais e as suas 

características sociais diferenciadas (…) deve-se pensar nas diferentes possibilidades de 

utilização que os indivíduos fazem das exposições visitadas
146

”. Para a aplicação eficaz 

do plano será necessário conhecer bem a instituição que o inclui e os públicos a quem se 

destina o projecto educativo que se quer pôr em pé. O plano é constituído por diferentes 

fases, sendo que deve compreender uma fase inicial, a qual consiste na recolha de dados 

(análise preliminar da instituição) à qual se segue a análise e sistematização dos dados. 

Só depois se passa à elaboração do Plano de Acção Educativa. Este comporta uma 

primeira fase, a qual consiste em “identificar a função do serviço educativo no seio da 

instituição
147

”. Depois devem ser definidas as metas, objectivos e estratégias, visando 

um público-alvo e a criação de parcerias e redes de contactos externos, no sentido de 

“criar um novo relacionamento orientado por valores de partilha corresponsabilizada, 

delinear um conjunto de objectivos e estratégias que não pretendam apenas suprir às 

insuficiências ou as linhas programáticas da equipa do museu, mas pô-la ao serviço de 

objectivos mais amplos que não podem ser estritamente os seus…
148

”. Finalmente, 

segue-se a avaliação do PAE, já que qualquer acção educativa requer uma reflexão 

regular da sua prática, a fim de melhorar a qualidade do serviço de educação prestado ao 

público em geral.  
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2 - Propostas educativas nos museus 

   

As exposições são desde sempre o meio de apresentação dos objectos do 

património nos museus e as exposições permanentes cumprem de forma perene esse 

papel. Para além destas, as exposições temporárias muitas vezes “(…) são uma 

constante actualização para o visitante, do que em arte se faz em Portugal
149

”.  Por seu 

turno, exposições itinerantes têm, como principal objectivo, sensibilizar as populações 

para o património local ou em geral. Este tipo de projecto pode confrontar-se com 

algumas dificuldades, nomeadamente, a deslocação, por vezes arriscada, dos objectos 

que fazem parte das exposições, a dinamização dos espaços expositivos e as condições 

dos mesmos. Foi feita uma experiência em 1986, no Concelho de Cascais, com a 

exposição itinerante “Cascais no tempo dos romanos”. Nos museus das ciências, a 

proposta de actividades educativas de interacção com os objectos é frequente e 

facilmente aplicável nos mesmos, tal como já foi referido antes. O mesmo não acontece 

com os museus artísticos e históricos, os quais têm vindo a adoptar as visitas-guiadas 

enquanto meio privilegiado de comunicação com os públicos e especialmente com o 

escolar. No inquérito aos museus, realizado entre 1999 e 2000, consta que as visitas-

guiadas são maioritariamente realizadas, na ordem dos 82%
150

 e as «actividades 

dirigidas ao público», constituem cerca de 60% das actividades propostas, sendo de 

notar que em muitos museus estas actividades são também visitas guiadas. 

 

 

2.1 - Visitas-guiadas 

 

“As visitas são entendidas como um recurso para a aprendizagem escolar decisiva para a sustentação 

do ensino, constituindo-se também como um modelo de relacionamento durável entre a escola e os territórios 

circunvizinhos151”.  

“Que el processo de comunicación no es unidirecional, sino un proceso interactivo, un diálogo 

permanente entre emissores y receptores, que contribuye para el desarollo y enriquecimento mútuo, y evita la 

posibilidad de manipulación y imposición de valores y sistemas de qualquier tipo152”. 
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A mais antiga forma de colmatar falhas das exposições, em termos de 

interpretação das mesmas, consistiu no estabelecimento de visitas guiadas nos museus, 

uma das primeiras formas de educação naqueles sítios, para além das exposições, 

considerando-se que eram “ (…) dedicadas especialmente ao desenvolvimento da 

cultura geral, devem ser feitas através de itinerários abreviados, pedagógicos, pois o 

jovem, de certo modo, é como o visitante estrangeiro que tem pouco tempo e carece de 

ver o essencial
153

. Por outro lado, a falta de profissionais especializados na educação 

dos museus tornava as visitas-guiadas a actividade educativa mais fácil de pôr em 

prática porque “(…) Sem meios nem preparação profissional para poder dar vida a uma 

oficina, reduziu-se sempre o programa a visitas guiadas
154

”. Ainda assim, havia quem 

tivesse consciência desta problemática e procurasse “(…) reduzir a função de guia à de 

«estimulador» de curiosidade e atenção das crianças (…) fazer desaparecer o hábito de 

lição ou «visita-conferência» que muitas vezes cansa as crianças sem chegar a interessá-

las
155

”, (Cabral, Madalena, 1963-64). 

Actualmente, educadores de museu e investigadores da Educação Museal, 

consideram que esta estratégia pedagógica baseada na expressão verbal, rapidamente se 

tornou um “recurso que provocou a escolarização das práticas dos museus e o domínio 

da palavra”, (Fróis, Museologia. pt, 2008), em detrimento de outras estratégias passíveis 

de serem realizadas no museu e proporcionadoras de experiências educativas de uma 

grande riqueza pedagógica, artística e emocional. Nos anos 60, o Decreto-lei de 1965 

promovia uma estreita relação entre os museus e a escola e alguns profissionais dos 

museus terão pensado que essa ligação seria possível com recurso à adopção de 

estratégias semelhantes às que são utilizadas nas escolas. No seminário realizado pela 

APOM em 1967, encontramos testemunhos de professores, entre os quais destacamos 

um que refere que a sua “(…) experiência leva a aconselhar a organização de 

questionários escolares a que os alunos devem responder no fim da visita, e cujas 

respostas se conseguem plena e exclusivamente através da visita interessada ou de uma 
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nova e rápida apreciação, livre e pessoal. A resposta a este questionário deve ser 

considerada pela escola e influir de algum modo na classificação do aluno
156

”.  

De facto, muitos grupos escolares são conduzidos por educadores ao longo de 

percursos dentro dos museus, durante os quais é utilizado um discurso maioritariamente 

expositivo, teórico, por vezes mais centrado no educador do que no espólio, pois aquele 

continua a colocar-se entre as obras de arte e os visitantes. Por vezes, as crianças e os 

adolescentes mal têm oportunidade de ver, observar, contemplar e manipular, para 

sobretudo ouvir o discurso do educador.  

A seguir apresentamos um quadro com os tipos de propostas pedagógicas 

propostas pelos primeiros Serviços Educativos e procurámos evidenciar aquela que é 

maioritariamente proposta pelos museus, a visita-guiada, a qual é frequentemente 

preparada”(…) de forma temática, abordando assuntos específicos presentes nas 

colecções ou parte do acervo, tratados de acordo com agrupamentos cronológicos, 

disciplinares ou temáticos
157

”. De igual modo, podemos compreender porque é que a 

actividade que continua actualmente a ser mais solicitada pelas escolas é a visita-guiada, 

pois esta é a actividade por excelência proposta nos museus desde 1928.  

 

Museus Datas Responsável Actividades propostas 

MNAA 

 

1928/1938 

«Serviço de Extensão Escolar» 

João Couto Visitas-guiadas; palestras; conferências; projecção de filmes; 

cursos; cursos de formação de conservadores e futuros directores 

dos museus regionais (tirocínio de 3 anos). 

1938/1960 

«Serviço de Extensão Escolar»  

João Couto Visitas-guiadas; cursos; aulas; conferências; projecção de filmes.  

«Centro Infantil» 

1953/1983 

«Serviço Educativo» 

Madalena Cabral Visitas-guiadas; cursos de conservadores e de monitores de 

Serviços Educativos; projecção de filmes; ateliers; realização de 

obra pessoal livre (gravura; tecelagem, pintura mural; trabalho 

de madeira); colaboração com as escolas (1970); colaboração 

com os professores (1970). 

MNSR 1961 Maria Cristina campos Visitas orientadas (1961); ateliês de pintura e desenho para 

crianças dos 4-12 anos (1962/63)/moldagem em barro e colagens 

(1964/65); oficinas de Verão para jovens (14-20 anos); 

exposições didácticas; Acções fora do museu; trabalho com 

professores (1982). 
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Museu 

Gulbenkian 

1970/1979 

 

Glória Riso Guerreiro 

 

Visitas orientadas temáticas; «actividades dirigidas ao público 

com necessidades especiais»; oficinas de expressão criativa; 

accões de formação de agentes de acção educativa; acções de 

sensibilização para guias interpretes. 

MNAS Anos 50/60 

 

 «Exposição permanente»; «exposições temporárias»; 

conferências; visitas guiadas; diapositivos. 

1975  Visitas-guiadas dentro e fora do museu; trabalhos oficinais, 

exposições dinamizadas com actividades complementares; 

actividades especiais para férias; projecção de diapositivos e 

visitas-guiadas para 3ª idade. 

Museu José 

Malhoa 

Anos 60/70 Maria Helena Coimbra Visitas-guiadas; trabalhos de ateliê (ao ar livre). 

Museu 

Nacional dos 

Coches 

1966/70 

«Serviço Infantil» 

 Visitas-guiadas; observação de fotografias em grande formato 

com cortejos reais; realização de desenhos. 

Quadro 4: primeiros serviços educativos nos museus portugueses. 

 

            2.2 – Outras propostas educativas 

                    2.2.1- Os ateliês/oficinas 

 Os ateliês constituem outra actividade que é igualmente proposta pelos S.E. de 

muitos museus. Madalena Cabral já refere a oferta desta actividade no M.N.A.A., pelo 

«Centro infantil», a partir de 1960, num anexo do museu, para crianças entre os 5 e os 

14 anos. Tratava-se de uma “realização de obra pessoal livre
158

”, a qual podia ser uma 

gravura, tecelagem, pintura mural ou trabalho de madeira. Outros S.E. que se seguiram 

ao do M.N.A.A. e, tal como já dissemos, seguindo uma linha semelhante à do seu 

antecessor, ofereciam igualmente ateliês, normalmente no final das visitas, por vezes 

para ilustrar a actividade anteriormente referida, mas sobretudo para a sensibilização das 

práticas artísticas. Os ateliês são para “descodificar a observação, num outro tipo de 

linguagem, se os alunos são mais velhos; no caso das crianças mais pequenas, serve 

para motivá-las no domínio dos materiais e das técnicas artísticas
159

”. Parece-nos que a 

viabilidade desta oferta nos museus poderá depender, não só da existência de instalações 

capazes de proporcionar estas actividades, como também a participação de educadores 

preparados para desenvolver este tipo de propostas, não esquecendo a utilidade 

pedagógica que delas poderão retirar os professores, caso estes desejem integrá-las num 

processo de ensino-aprendizagem. Muitos museus, não possuem espaços adequados 

para estas actividades e, até mesmo em instituições construídas recentemente, não foi 
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prevista a existência de instalações próprios para os S.E., como é o caso da Casa das 

Histórias Paula Rego. Os ateliês são, a maior parte das vezes, dirigidos a crianças da 

pré-escola e do 1º ano do ensino básico. De facto, “menos frequentes, mas relevantes 

são os ateliês temporários (vocacionados sobretudo para crianças)
160

”, cuja inviabilidade 

se deve à falta de espaços previstos para estas actividades, à falta de recursos humanos e 

à falta de material por inexistência de verbas, problemas que têm vindo a acentuar-se 

cada vez mais no nosso país, pois a arte, a cultura e a educação são os parentes pobres 

da democracia portuguesa. 

 

             2.2.2 - A expressão dramática 

As apresentações teatrais têm vindo a ser utilizadas numa perspectiva 

simultaneamente lúdica e pedagógica. Trata-se de uma estratégia que procura que os 

mais novos e os adolescentes fiquem mais disponíveis e atentos para receberem 

informação que, de outro modo não ouviriam. O testemunho de Ana Duarte, do S.E. do 

Museu de Setúbal é bem elucidativo destas afirmações, pois ela refere que “não 

pretendemos numa primeira visita ao museu que as crianças até aos 9 anos de idade 

fiquem em poder de dados históricos exaustivos, mas sim que sintam nesse primeiro 

encontro com as obras de arte, emoção, prazer, fruição, fruição de um espaço e dos 

objectos artísticos de uma colecção. Por isso, utilizamos a expressão dramática (…) As 

crianças transmitem através do corpo as emoções sentidas na observação do objecto. O 

jogo, a não verbalização excessiva, o transmitir ao outro o que se viu, observou, sentiu é 

o início da fruição de um lugar, duma paisagem, dum objecto. Mais tarde, as crianças 

voltarão e, nessa altura, num grupo etário mais elevado e num grau de ensino diferente, 

as exigências serão outras e o Museu, através da sua equipa de investigação estará 

pronto a dar-lhes todas as indicações necessárias
161

”. Os métodos convencionais são 

alvo de outras interferências, nomeadamente as visitas guiadas “nas quais a expressão 

dramática é utilizada, seguidas de «ateliers» variados de expressão plástica ou expressão 

musical 
162

” ou “as marionetas têm um papel preponderante na relação com a criança e, 

através delas, temos ensinado assuntos sérios de uma forma lúdica e fácil
163

”. 
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2.2.3 - As visitas-jogo 

São normalmente preparadas para os mais pequenos. Tratando-se de uma 

estratégia de motivação e que pretende ser igualmente atractiva. Grande parte dos 

museus adopta esta estratégia, a qual transpõe o espaço do museu para um espaço 

imaginário e intemporal, semelhante ao dos contos de fadas que as crianças tão bem 

conhecem e apreciam. Às vezes recorre-se á máquina do tempo, outras vezes, a viagens. 

Veja-se o testemunho de uma educadora do museu José Malhoa, a qual relata que “(…) 

as visitas dos mais pequenos são à sua escolha e feitas em «comboio», parando este 

onde a «máquina» achar interesse . Na «estação» faz-se a crítica do trabalho escolhido, 

num diálogo orientado
164

”. “Muitas vezes faz-se recurso ao jogo com grupos de 

crianças. No museu, este jogo é um jogo dirigido, com um controlo exercido sobre o 

material e sobre o tempo, organizado em várias dimensões da descoberta: descoberta de 

um objecto, de um detalhe particular de um objecto ou de uma imagem, ou então 

procurar as diferenças entre os objectos, ou descobrir as singularidades dos diversos 

objectos, comparar objectos e situações, recolher indícios e sinais diferenciadores, 

procurar semelhanças e diferenças entre os objectos e as imagens. Os objectivos 

principais inerentes a estas actividades são, na sua essência, o desenvolvimento da 

atenção, da percepção, da memória visual e da comunicação socioverbal
165

”. 

 

                  2.2.4 – As maletas pedagógicas 

A maleta pedagógica é simultaneamente uma actividade pedagógica e material 

da mesma natureza. Começou por ser utlizada numa reconstituição histórica sobre a 

história da alimentação, para a qual foram executadas “reconstituições em miniatura, 

transformando assim um trabalho teórico num trabalho didáctico útil à comunidade
166

”. 

As vantagens deste tipo de actividade pedagógica são: 

  

- “Economia da sua realização. Os materiais utilizados são pouco dispendiosos; 

- A interdisciplinaridade das tarefas a executar; 

- Permite sugestões vastas e curiosas dentro das várias disciplinas escolares onde é possível a sua realização; 

- Consolidação de conhecimentos adquiridos ou a adquirir; 

- Desenvolvimento das capacidades de observação, interpretação, crítica, análise, relacionação e síntese do público  
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  jovem a quem se dirige o trabalho;  

- Desenvolvimento da imaginação e da criatividade; 

- Desenvolvimento da linguagem oral e escrita; 

- Desenvolvimento da comunicação corporal; 

- Valorização do trabalho de grupo; 

- Consciencialização da herança adquirida; 

- Noção do rigor histórico, até aos mais pequenos pormenores167”.  

A programação educativa dos museus depara-se com problemas e, um entre 

tantos outros, evidenciamos o facto de grande parte das propostas educativas 

continuarem a consistir em visitas-guiadas, que, em muitos casos, se repetem ano após 

ano, carecendo de revisão crítica e eficácia, assim como de viabilidade pedagógica. De 

facto, há que diversificar as propostas, mas antes de mais há que planifica-las. Para isso, 

os museus portugueses precisam de que seja elaborado um documento orientador para a 

elaboração de modelos específicos para cada museu, no fundo, urge criar uma política 

educativa no campo das artes e da cultura. 

 

3 - Os públicos dos museus em Portugal 

 

Não raras são as vezes em que, ao visitarmos um museu, nos deparamos, logo à 

entrada do mesmo, com autocarros que transportam crianças ou adolescentes 

acompanhados por professores e auxiliares em visita de estudo. Já se constatou, várias 

vezes e, em diferentes museus que, se não fossem os grupos escolares, estas instituições 

estariam vazias. De facto, estes locais devem estar aptos para receber qualquer tipo de 

público, oferecendo-lhes diversas propostas educativas, formativas ou lúdicas. Em 

Portugal e na maioria dos museus, o público principal é constituído por grupos 

escolares. Ainda assim e, por mais incrível que pareça, em muitas instituições este 

público é tratado como o parente pobre dos museus. E porquê? São várias as razões e, 

em grande parte, deve-se ao desconhecimento da importância da função educativa 

destas instituições. Quem for visitar durante a semana o Museu da Cidade, o Palácio 

Nacional de Queluz ou o Palácio Nacional de Mafra, cruzar-se-á com grupos de 

crianças e adolescentes em visita de estudo a estes locais. Até mesmo em museus, com 

um grande afluxo de público diversificado, verá entre turistas, visitantes regulares ou 
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ocasionais, turmas de miúdos acompanhados pelos professores, sendo exemplo disto o 

Museu Gulbenkian e o C.A.M. ou ainda o Museu Berardo.  

Tal como antes foi referido, o Doutor João Couto já se preocupava com o 

público escolar, apontando para os diferentes tipos de comportamento por parte deste 

público, sendo que os adolescentes, constituíam um público que demonstrava ter menos 

interesse com a ida ao museu. Será que podemos afirmar o mesmo hoje em dia? Talvez 

o venhamos a saber quando forem realizados trabalhos de investigação sobre os 

comportamentos dos diferentes públicos nos museus portugueses. De facto, no Boletim 

do M.N.A.A., o Dr. João Couto referiu ter verificado desinteresse por parte dos 

adolescentes pela ida ao museu, apontando alguns comportamentos destes alunos como 

reveladores de falta de curiosidade e de manifestação de aborrecimento
168

, 

contrariamente ao que acontecia com outras faixas etárias, nomeadamente com as 

crianças da pré-primária. Efectivamente, tanto em estudos sobre os públicos efectuados 

no Canadá ou noutros países estrangeiros, como através de relatos de profissionais dos 

SE de museus portugueses, chegou-se à conclusão que, de uma maneira geral, os 

adolescentes revelam maior desinteresse pela ida ao museu. 

              De qualquer maneira, o público escolar é o maior frequentador de museus, pelo 

que se justifica que seja elaborada uma política educativa para a educação nos museus, a 

qual tenha em atenção as necessidades educativas deste público em particular, não 

querendo com isto dizer que não deva existir o mesmo tipo de preocupação com os 

restantes visitantes, advertência que já fizemos antes, mas que convém lembrar. 

 

 

4 - Os profissionais dos Serviços Educativos 

 

 “A existência de um «Serviço Educativo» nos museus significa em parte a separação dos especialistas 

em educação /comunicação do funcionamento global do museu. A esta situação não é alheia a crescente 

diferenciação funcional dos profissionais dos museus. Decorre ainda desta situação que, em períodos de 

restrição orçamental, esta seja a primeira área a ser penalizada e a sua função a ser institucionalmente 

desvalorizada169”. 

  

O primeiro monitor de um Serviço Educativo em Portugal foi João Couto, 

iniciando as suas funções a partir de 1928 e tendo sido mais tarde o responsável deste 
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S.E.. Inicialmente, o museu contava com “um corpo de pessoas estranho aos serviços, 

sempre pronto e suficientemente adestrado na arte difícil de o mostrar
170

”. Os dois 

conservadores encarregues pelo “Serviço de Extensão Escolar”, também tinham muitas 

outras funções que os impediam de dispor de tempo livre apreciável para se ocuparem 

da acção educativa. Já que os conservadores careciam de tempo para se dedicarem à 

educação no museu, entregaram o serviço a Madalena Cabral, então bolseira do Instituto 

de Alta Cultura, que trabalhava há já algum tempo no museu. Após a realização de cada 

visita era feito um relatório no qual se fazia “referência ao trabalho empreendido” e ao 

resultado da observação dos comportamentos por parte dos visitantes ao longo da visita. 

Para além da autoavaliação e da heteroavaliação, também se procurava “verificar o 

resultado do trabalho em exercícios feitos nas escolas e nos lares”. Este trabalho estava 

apenas a ser desenvolvido no M.N.A.A. e, no entanto, acreditamos que ele terá 

representado muito para grande número de museus portugueses que, aos poucos, se 

foram interessando mais pela comunicação com os públicos.  

Na exposição feita por Maria José de Mendonça durante o seminário “Museus e 

educação” em 1967, conseguimos perceber a posição de um Técnico de Educação num 

museu, o qual tinha um estatuto claramente inferior ao de conservador. Na comunicação 

mencionada, quando a antiga directora do M.N.A.A. referiu o que tinha que ser feito 

para erguer um projecto educativo no museu, apresentando os passos que deviam ser 

dados, os quais já foram apresentados no ponto 1.2.4 do presente capítulo, indicou que 

este trabalho consistia em diagnosticar as potencialidades educativas do museu e o das 

mudanças necessárias para uma prática educativa eficaz, as quais teriam que ser 

realizadas pelo conservador e não pelo educador. Este é sobretudo concebido como 

sendo um mediador que recebe directivas e informação do conservador e as transmite 

aos professores e alunos. De facto, o educador de um Serviço Educativo tinha a 

principal função de executar as directivas do conservador, estatuto de subalternidade 

que se prolongou até aos nossos dias, e que aparece definido nestes termos num texto 

sobre a educação museal publicado pela Unesco em 1979:  

 

“Carmo Campos, au Portugal, a elle aussi fait une enquête. Les réponses n’ont fait que confirmer ce 

qu’elle savait déjà, à savoir que les activités des musées dépendent entièrement de la mentalité des 

conservateurs. Elle attribue les déficiences qu’elle constate dans le developpement des musées de son pays à un 
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manque de coordination, à de l’amateurisme et à une perpétuation des expériences. Les Serviçes Éducatifs des 

musées portugais sont encore considérés comme des “parents pauvres”171. 

 

Noutros casos, a falta de meios financeiros para contratar educadores, obrigava 

os conservadores dos museus a desdobrarem-se de maneira a assegurarem todo o tipo de 

funções dentro do museu. No Museu Alberto Sampaio, “(…) sem nenhuma rúbrica 

orçamental adequada que permitisse recrutar elementos para se votarem exclusivamente 

ao serviço educativo, sobre a directora recaíam os encargos de assegurar as 

actividades
172

”.  

No relatório publicado pela Unesco em 1979, Carmo Cabral informa-nos 

igualmente sobre a situação dos SE portugueses na década de setenta e, na sequência de 

um inquérito feito junto de várias instituições museais, referiu que nenhum ministério 

do estado se responsabilizava pela educação nos museus. A investigação de Carmo 

Cabral fez-se junto de museus estatais e museus municipais. De facto, naquela época 

este serviço ainda não era oficial, mantendo-se assim até 1981. Efectivamente, os 

Serviços Educativos só existiram oficialmente em Portugal entre 1981 e 2001. A autora 

refere igualmente que os profissionais que desenvolviam as actividades educativas não 

pertenciam, nem ao quadro do museu nem a uma carreira específica e que a sua 

remuneração dependia de orçamentos incertos. Esta situação profissional mantém-se 

ainda actualmente. Por outro lado, a actividade educativa estava inteiramente à mercê 

das prescrições e orientações dos directores das instituições museais. No mesmo 

relatório, refere-se ainda que os S.E. não tinham um vínculo efectivo com os museus 

onde exerciam funções.  

Nas respostas que foram dadas a Carmo Cabral no inquérito que dirigiu aos 

museus portugueses, não foi possível identificar a existência de elementos de avaliação 

acerca dos comportamentos dos públicos que frequentavam essas instituições e da sua 

compreensão das exposições, elementos essenciais para um trabalho de comunicação 

eficaz nestas instituições. A autora lamenta ainda a ausência de coordenação entre os 

diferentes departamentos dos museus e organismos estatais, o amadorismo e a 

eternização de um sistema de acção experimental. Estas características do 

funcionamento dos Serviços Educativos mantiveram-se até aos dias de hoje, 

                                                 
171

 Olofsson Keding, Ulla, Les musées et les enfants, Monographies sur l’Éducation, UNESCO, 1979, pp. 
13 e 14. 
172

 Teixeira Amaral, Maria Emília, As actividades do Museu Regional Alberto Sampaio, ICOM (1967) 
Museus e Educação, Seminário organizado pela Associação Portuguesa de Museologia (A.P.O.M.), 
Lisboa, 1971, p. 35. 



82 

 

infelizmente. Quando Carmo Cabral dirigiu os inquéritos aos museus, muitos deles 

ainda não se interessavam pelos públicos, dando prioridade à investigação e 

conservação dos seus espólios. Por outro lado, o ensino oficial não previa, nem 

aconselhava, pelo menos de uma forma estruturada e viável, a ida ao museu com o 

objectivo de enriquecer os currículos escolares e o desenvolvimento cognitivo e 

emocional das crianças e adolescentes.  

Com o Decreto-lei nº 46758 de 18 de Dezembro de 1965, conhecido como 

Regulamento Geral dos Museus de Arte, História e Arqueologia e o Decreto-lei n.º 

45/80, de 20 de Março de 1980, sentiu-se a necessidade de recrutar trabalhadores para 

os S.E. e de lhes facultar uma formação, mas “relativamente a uma formação adequada 

do educador de museu (…)” os conhecimentos do desenvolvimento psico-sociológico 

dos jovens, fundamentos da acção educacional e sua metodologia, necessários a esta 

função, parecem aconselhar uma preparação educacional muito mais aprofundada do 

que a legislada no Decreto-Lei nº 45/80 de 20 de Março que se fica por Monitores ou 

Assistentes de Conservador com o Curso Complementar dos Liceus ou equivalentes, 

mais 1º ano de estágio probatório (Arts. 23 & 24), admitindo o Decreto-Lei nº 54/82, 

Art. 23º (I série, Nº 43-20-2-1982: p. 396) a título excepcional, o recrutamento de 

formados pelo Magistério Primário ou Infantil
173

”.  

Rosário de Azevedo, profissional do S.E. do Museu Gulbenkian, refere no artigo 

da revista, «Museologia.pt», que a formação dos monitores inseria-se num “(…) plano 

institucional (organização, funcionamento e relação com as escolas), um plano artístico 

(História, Técnica e Estética das Artes) e um plano psicopedagógico
174

”, pelo qual era 

responsável o Centro de Investigação Pedagógica, fundado entre 1970 e 1974. Para 

complementar a formação dos monitores, eram realizados estágios em museus 

estrageiros, “sobretudo europeus
175

, tal como já tinha vindo a ser proposto na formação 

realizada durante os anos 60 no M.N.A.A., iniciada em 1957, para além da participação 

em reuniões da APOM, ICOM e CECA. 

 Actualmente, tanto a formação como a situação profissional dos profissionais 

dos S.E., pouco mudou, sendo que, não existe ainda em Portugal um curso de formação 
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de educadores de museu e por outro lado, o vínculo de grande parte destes profissionais 

com o serviço revela-se instável ou inexistente.  

 

 

    4.1 A formação dos profissionais dos Serviços Educativos 

 

A composição do quadro do M.N.A.A. no início do século XX, é demonstrativa 

da prioridade dada à conservação em detrimento da educação e divulgação, pois nele 

constava 1 director, 3 conservadores, 1 secretário, 1 chefe do pessoal menor, 1 porteiro, 

5 guardas efectivos, 9 guardas auxiliares e 1 jardineiro. De facto, “nas primeiras décadas 

do século XX, é a actividade de conservação que mais se desenvolve, ao mesmo tempo 

que a profissão de conservador se consolida” e, sendo essa a actividade mais 

desenvolvida nos museus, “potencia a consolidação da profissão de conservador, o que 

será igualmente possível com a criação de cursos de conservador no M.N.A.A.”.  

O crescimento das práticas de conservação significa que o trabalho educativo passou 

para segundo plano. O museu preferiu posicionar-se com as universidades, enquanto 

instituição de pesquisa, mais do que ao lado das escolas, como local de educação.  

A formação dos monitores terá início no M.N.A.A., a partir dos anos 50, já que 

naquele museu “em vista do número sempre crescente de pedidos para admitir grupos 

escolares no serviço educativo, e das reduzidas possibilidades de pessoal que as 

acompanhe eficazmente, o Senhor Dr. João Couto consentiu em levar a efeito no museu 

durante algum tempo um trabalho de iniciação artística para educadores. E assim, no 

ano de 1957, teve lugar um animado movimento de palestras, visitas guiadas e exibições 

de filmes destinados a preparar culturalmente um grupo de casais e educadores infantis 

interessados em colaborar com o Serviço de Extensão Escolar
176

”.  

 Já antes, em 1953, tinham sido introduzidas novas exigências nos estágios dos 

conservadores, passando a ser exigida uma “pesada formação prática
177

” em 

colaboração com a Faculdade de Letras de Lisboa e com a Faculdade de Belas Artes e, 

por outro lado, tornando “mais exigente a formação prática
178

”. Mas foi efectivamente, 

com o Decreto-Lei n.º 46758, de 18 de Dezembro de 1965, que foram criadas novas 
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categorias profissionais, permitindo o alargamento dos quadros dos museus. Por outro 

lado, atribuiu-se grande importância à formação dos quadros superiores dos museus. A 

lei em questão foi igualmente inovadora no que diz respeito à missão educativa e social 

daquelas instituições, quando referiu que “o museu deve ser “um organismo cultural ao 

serviço da comunidade
179

”. O conservador era quem devia deter os conhecimentos 

científicos e técnicos, os quais serviriam para preparar os monitores. Estes, eram os 

“herdeiros de todo um legado científico e técnico, o qual recebeu em toda a liberdade a 

possibilidade de improvisação
180

”, pelo que o seu empenho iria sobretudo depender da 

sua intuição. 

Nos anos 80 do século passado, a categoria profissional dos monitores passa a 

ser contemplada na legislação nacional. No decreto-Lei nº45/80 de 20 de Março é 

referido que “o recrutamento de monitores far-se-á mediante concurso documental,   

entre indivíduos habilitados com o Curso Complementar dos Liceus ou habilitação 

equivalente à formação técnico-profissional complementar adequada, com a duração 

mínima de 2 anos”, portanto, era apenas necessário o diploma do Ensino Secundário e 

um estágio. Assim, estabelecia-se uma diferença considerável entre a formação dos 

conservadores, cuja preparação de base era a licenciatura e a dos monitores. É também 

nesta década que surge a designação de Serviço Educativo. No entanto, “o pessoal dos 

S.E. em 1984 oscilava entre 2 a 9 elementos, sendo referida a inexistência da carreira de 

educador de museu, apenas tendo sido realizados ensaios neste sentido no 

M.N.A.A.
181

”. 

Com o Decreto-Lei n.º 45/80, de 20 de Março de 1980, é regulamentada a 

categoria de monitor, não alterando as características em termos de título e funções, em 

relação ao que já tinha vindo a ser estabelecido no M.N.A.A. desde 1957. Consistia 

numa carreira técnico-profissional, já que os candidatos deviam estar “ (…) habilitados 

com o Curso Complementar dos Liceus ou formação técnico profissional complementar 

adequada com a duração mínima de dois anos
182

”. Em suma, a formação era resultado 

da aquisição de um diploma do Ensino Secundário e um estágio e “(…) estava-se assim 

automaticamente a estabelecer uma diferença substancial entre a formação dos 
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conservadores (preparação de base: licenciatura) e a dos monitores
183

”. Quanto às suas 

funções, no documento regulador era referido que  “ (…) o monitor colabora na acção 

cultural do museu, exercendo,  junto do público, funções de educação, animação e 

formação
184

” . 

Em 1993 o «Grupo de trabalho dos Serviços Educativos dos museus nacionais 

de Lisboa» propõe que estes serviços passem a designar-se Sectores de Comunicação e 

Divulgação e que os seus técnicos devam ser nomeados, “Técnicos superiores de 

comunicação e Divulgacão
185

” aos quais compete “assegurar o estudo e a prática do 

contacto com o público, a investigação nos seus domínios específicos e participar na 

selecção dos meios e suportes mais convenientes para a divulgação global das 

colecções, na dinamização das acções do museu, bem como na respectiva planificação 

em conjunto com o restante corpo técnico
186

”. Concepção que foi proposta pelos 

conservadores do Museu de História Natural de Londres nos anos 80 (Faria, 2000).  

Actualmente, em Portugal, continuam a não existir cursos universitários para a 

formação de profissionais dos Serviços Educativos, isto é, técnicos especializados na 

educação e mediação cultural em museus, com conhecimentos profundos do espólio do 

museu, onde exercem as suas funções, assim como sendo possuidores, não só de 

conhecimentos sobre a educação nos museus como também sobre a educação em geral. 

Os cursos oferecidos nas academias visam predominantemente formar futuros 

conservadores, restauradores e investigadores. Podemos fornecer alguns exemplos, 

começando por aquele que melhor conhecemos, nomeadamente o Mestrado em Arte, 

Património e Teoria do Restauro, formação facultada pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa e que visa predominantemente desenvolver competências “quer 

no âmbito da História da Arte quer nas áreas do Património e Teoria do Restauro”. Em 

Coimbra o Curso de mestrado em Museologia e Património Cultural iniciou-se no ano 

lectivo de 1998/1999, sendo que uma das disciplinas pertencentes ao currículo do curso 

é “Educação pelos Museus”. Também o curso de Pós-Graduação em Museologia do 

Porto, a funcionar desde 1994 e integrado na secção de museologia do Departamento de 

Ciências e Técnicas do Património, “visa em particular a formação de conservadores de 
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museu e o desenvolvimento da investigação em museologia”, o qual é considerado ser o 

que melhor formação oferece na área da educação museal, opinião da responsável do SE 

do C.A.M., a qual já leccionou no referido curso. O Instituto Politécnico de Tomar 

propõe uma licenciatura em Conservação e Restauro, cuja tónica incide na conservação, 

restauro e investigação, tal como o Mestrado, que visa sobretudo formar restauradores e 

conservadores. A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa apresenta um 

currículo muito semelhante aos que anteriormente foram referidos, e mais exemplos não 

se darão pois a sua apresentação exaustiva tornar-se-ia inútil e repetitiva. Importa 

evidenciar o caso da Faculdade de Belas Artes, que oferece um Mestrado de Educação 

Artística e que, embora não apresente um plano de estudos especificamente 

direccionado para a formação de educadores de museu, pois este Mestrado destina-se 

igualmente a formar professores do ensino oficial entre outros profissionais de educação 

artística (Cf doc. em anexo), faz constar do seu plano de estudos disciplinas como 

História do Ensino Artístico, Teorias Pedagógicas da Educação Artística e Educação 

Artística em Museus e Centros de Arte. Existe também na FBAUL o Mestrado de 

Património Público, Arte e Museologia que inclui no seu plano de estudos a cadeira de 

Educação Patrimonial (Cf doc. em anexo). Ainda assim, estas propostas de formação 

não estão estruturadas de forma a preparar educadores de museus e outras instituições 

culturais, pois precisavam de incluir nos seus planos de estudos disciplinas mais 

directamente vocacionadas para a educação nos museus. Ainda não se encara como 

sendo uma mais-valia, senão até, uma necessidade urgente, a de formar profissionais de 

Serviços Educativos, oferecendo Licenciaturas, Mestrados e Doutoramentos nesta área 

específica aos interessados. Os professores do ensino oficial têm uma formação 

universitária que começa com a licenciatura, a qual se vai especializando nos anos 

subsequentes, através do Ramo de Formação Educacional, com formações que visam 

fornecer-lhes saberes e habilidades no campo da didáctica e da pedagogia.  

Ainda na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e na área do ensino artístico tem 

vido a ser desenvolvida uma investigação na área da educação nos museus, centrada na 

interpretação das obras de arte e que pretende constituir uma ferramenta de trabalho 

para os educadores dos museus e também para os professores do ensino formal. Trata-se 

de um projecto, «Projecto Museus Educação» de João Pedro Fróis, professor e 

investigador nesta área há algumas décadas, em parceria com investigadores 

canadianos, designadamente, Anne Marie Émond, que foi profissional da educação no 

Museu de Belas Artes de Montreal e professora na Universidade de Montreal.  
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Refere-se também a publicação “Primeiro Olhar”, no âmbito do Programa Integrado de 

Artes Visuais, desenvolvido através duma colaboração entre o Centro de Investigação 

“Unidade de investigação educação e desenvolvimento” (Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa) e a Fundação Calouste Gulbenkian. 

É de notar que muitos profissionais foram adquirindo experiência pessoal ao 

longo dos anos e, em muitos casos, foram eles os pioneiros deste serviço em alguns 

museus e fundações, dando o seu contributo individual para a concepção e 

desenvolvimento das actividades educativas propostas nos museus. São, muitas vezes, 

profissionais com conhecimentos científicos muito profundos relativamente ao espólio 

do museu onde desempenham as suas funções. Estes são actualmente os responsáveis 

pelos Serviços Educativos. Ainda no que toca a formação oferecida pelos museus, 

constatou-se que, não existindo materiais didácticos expressamente concebidos para a 

formação destas pessoas, muitas vezes assistem a outras actividades educativas 

desenvolvidas por outros monitores, sendo estas observações complementadas com 

leituras sobre o espólio que lhes interessa para o desenvolvimento da acção focada. Por 

esta razão, até mesmo aquilo que se forneçe no âmbito das formações, é muitas vezes 

fragmentado e generalista. 

Mais recentemente e, “de acordo com o Decreto-Lei 55/2001 de actualização nas 

carreiras, a permeabilidade destas é fundamental ao desempenho do museu, 

justificando, na minha perspectiva que não seja atribuída uma carreira específica aos 

Serviços Educativos
187

”. Trata-se de uma profissão que não é reconhecida, sendo até, a 

maior parte das vezes, precária, pois os profissionais dos S.E., são apenas chamados, 

quando são necessários, o que pode acontecer com uma semana de antecedência ou na 

véspera e são pagos com recibos verdes. Por outro lado, o próprio Serviço Educativo, 

tende a ser conduzido por empresas privadas, que embora desenvolvam as suas 

experiências na área da comunicação com públicos e da gestão, sobretudo a da sua 

própria empresa, tomam posse de um cargo cuja função educativa e consciência da 

mesma se encontra ainda num estado embrionário. O mais provável é estas empresas 

virem reinventar a roda, porque vêm retomar aquilo que tinha vindo a ser feito. Noutros 

casos, parece que a sua visão da educação é menos pedagógica e sobretudo lúdica. A 

colaboração com empresas independentes tem vindo a ser incrementada nos museus e 

este fenómeno vem evidenciar o fosso que existe entre a educação e as restantes áreas 
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dos museus. John Reeve, responsável pelo S.E. do British Museum, ao falar acerca de 

parcerias entre museus e outras instituições ou entidades refere que “(…) antes de 

entrarmos em parcerias externas, devemos interrogar-nos como vão as nossas parcerias 

internas. Será que estão estabelecidas? São flexíveis? Falamos com os nossos colegas? 

Eles falam connosco? Estaremos nós a alimentar constantemente estas parcerias 

internas? Na verdade, é como em qualquer relação pessoal: se não a trabalhamos, morre. 

Nos museus tem havido muitos “nós” e “eles”, na relação entre conservadores e 

educadores. O perigo é quando uma pessoa se sente entrincheirada como educador e 

olha para o conservador como um inimigo
188

”. 

 A função do educador de museu é de uma máxima importância, para a 

acessibilidade dos museus por parte do público e para a reformulação dos discursos 

expositivos propostos nestas instituições. Daí a grande importância que deve ser dada à 

sua formação que, segundo E. Hopper Grenhill, requer as seguintes características, 

competências e habilidades:  

 

a) “Experiência de ensino, na Educação Básica, Secundária e de comunidade; 

b) Conhecimento aprofundado das próprias colecções do museu; 

c) Qualificação em estudos museológicos e experiência de trabalho em museus; 

d) Ser um comunicador fluente com competência em todos os media, incluindo meios audiovisuais e em 

exposições;  

e) Ter facilidade em trabalhar com objectos; 

f) Ser um excelente gestor; 

g) Estar preparado para trabalhar em horas extraordinárias para além do habitual; 

h) Estar apto para trabalhar com diferentes especialistas189”. 
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4.2 - Os Cargos e as funções 

 

“Ao conservador continua a exigir-se que desempenhe múltiplas funções, entre as quais a de 

educador. Todavia (…) os conservadores de museus, inclusive devido à sua própria formação, preferem 

geralmente o seu trabalho científico ao tipo de apresentação destinado ao grande público190”. 

 

O educador de museu ou o «guia», termo muitas vezes portador de uma 

conotação depreciativa, é o principal interveniente junto do visitante. As denominações 

da profissão que lhe têm sido atribuídas vão desde monitor, guia, passando por 

animador, mediador cultural ou educador. Provavelmente, tal se deve aos diferentes 

tipos de funções que lhe são atribuídas dentro do Serviço Educativo. O Referencial 

Europeu das Profissões Museais
191

 indica a existência de uma responsável pela 

mediação e Serviço Educativo, cuja definição passamos a citar “O/A responsável pela 

mediação e pelo serviço educativo coordena os programas, actividades, estudos e 

pesquisas relacionadas que divulguem junto dos públicos existentes e potenciais as 

peças/os objectos propostos pelo museu”. Para além deste profissional também é 

referido o mediador ou a mediadora que “está encarregue de executar as diferentes 

actividades para todos os públicos actuais e potenciais”. Quanto à formação, o primeiro 

deverá ter um diploma universitário do segundo ciclo com “uma dupla competência 

numa das disciplinas ligadas às colecções e em museologia ou pedagogia”. À mediadora 

bastará um diploma do primeiro ciclo, pressupõe-se em História da Arte ou História, ou 

em Museologia ou ainda em Pedagogia ou em Comunicação. A sua função parece estar 

especialmente devotada para a execução e menos para a concepção, tarefa considerada, 

no documento de referência, do domínio da responsável pela mediação e pelo Serviço 

Educativo. Em suma, o educador de museu é aquele que executa as directivas do 

responsável pela mediação, o qual deve possuir uma formação académica superior à do 

mediador, diferenciação nos estatutos de carreira que permaneceu desde a sua origem.  

A visão tradicionalista do monitor parece ter-se alterado em alguns museus, 

designadamente no C.A.M., cuja responsável considera que “as designações de monitor 

ou de guia costumam ser as mais habituais, mas para uma nova linha de serviços 

educativos correspondem a um paradigma um pouco anacrónico, que está muito 

associado a um modelo de conhecimento em que o monitor é aquele que guia um leigo 
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numa exposição e lhe faculta informação que não detém
192

”. Quanto à função de 

educador, Susana Gomes da Silva acrescenta que “actualmente os novos serviços 

educativos não entendem o processo de construção de conhecimento desta forma, 

pretendem antes criar espaços de comunicação e de interacção real prescindindo do 

papel associado aos monitores e guias, existindo até uma certa desvalorização desta 

função. 

Quanto ao vínculo destes profissionais com a instituição onde desempenham as 

suas funções, geralmente não fazem parte do quadro do museu, sendo contratados por 

empresas num regime de outsourcing e cuja formação varia consideravelmente. As 

abordagens educativas e a relação estabelecida com a acção educativa variam também 

consideravelmente, pois “trata -se de uma figura por alguns contestada, questão que 

pode ser vista segundo duas ópticas diferentes: (i) pelo lado da desvalorização ou não 

reconhecimento da existência de uma especialização nesta área, defendendo-se, pelo 

contrário o desdobramento e multifuncionalidade dos profissionais dos museus (noutros 

tempos possível, mas hoje impensável); (ii) pelo lado da sobrevalorização atribuindo-

lhe características específicas e únicas e, sobretudo, pessoais ligadas principalmente à 

capacidade de comunicação dos animadores dos museus, tendo como referência figuras 

que marcaram a educação nalgumas destas instituições sem para isso terem tido 

qualquer formação (como é o caso do Museu Nacional de Arte Antiga). Os que 

defendem esta posição temem a estandardização da figura de educador e sobretudo a 

sua legitimação pelo sistema escolar
193

”.  
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5 – O nosso património: que potencialidades educativas? 

 

“Em Portugal, as iniciativas provadas já com vários anos de experiência levam a crer que tais 

actividades são essenciais para que se possa aproveitar um património indiscutivelmente valioso e para tirar 

do museu o máximo rendimento como organismo essencialmente educativo194”. 

 

  “ Os Museus de Arte, reconhecendo a interdependência das formas de cultura – ou melhor, cedendo 

a uma concepção antropológica da cultura – procuram, cada vez mais, uma apresentação integrada dos 

objectos artísticos, situando-os em contextos históricos mais amplos, devolvendo-lhes, em suma, através de 

estratégias diversificadas, a «vida» que os objectos perderam ao entrarem no museu195.” 

 

 

Em 1967, aquando do encontro sobre Museus e Educação, realizado no 

M.N.A.A., já se falava nas potencialidades educativas dos museus, tendo sido referido 

que “as colecções do Estado são suficientemente ricas em elementos de ordem artística, 

histórica ou científica para que seja possível desenvolver uma larga acção educativa 

complementar e enriquecedora do ensino escolar (…)
196

”. Numa perspectiva bem 

distinta, a directora do Museu Nacional Soares dos Reis, referia que a riqueza e 

diversidade do espólio do museu não era tão importante quanto a qualidade das 

propostas educativas, afirmando que “(…) o museu não exerce o seu papel educativo 

em função da qualidade e quantidade das obras que possui, mas sim da qualidade e 

número de iniciativas do seu pessoal responsável e da projecção que para elas se 

consiga
197

”. O realce que foi aqui dado à educação é bem visível, embora estejamos 

bem cientes da importância da qualidade dos objectos expostos nos museus e sobretudo 

da maneira como são expostos naqueles locais, pois a qualidade das obras expostas e a 

maneira como são apresentadas ao público, através dos dispositivos expositivos pode 

dificultar a criação de um modelo didáctico coerente e eficaz em termos pedagógicos. 

Por outro lado, se é verdade que a maior parte dos museus se encontra nos 

grandes centros urbanos portugueses, também não deixa de ser um dado factual a 

existência de um bom número de museus regionais espalhados pelo país. De facto, a  
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“ (…) distribuição dos museus pelo país, durante a primeira República fez com que 

apenas os grandes centros urbanos, como Lisboa, Porto e Coimbra, vissem nascer 

museus nacionais de arte, à escala nacional, mas parcialmente especializados em 

determinados sectores ou épocas artísticas. O valor artístico e patrimonial dos espólios 

dos museus regionais é muito inferior ao dos grandes museus concentrados nas cidades 

de Lisboa e Porto, mantendo-se as exposições permanentes inalteradas anos a fio, por 

raramente serem adquiridas novas peças, pelo que, nem sempre se encontra facilitada a 

tarefa da criação de projectos educativos pedagogicamente válidos nessas instituições 

culturais. Por outro lado, “ a rede de distribuição regional de museus de arte, que foi 

implementada ao longo de toda a primeira metade do nosso século, pensou essas 

instituições como variantes museológicas e à imagem museográfica do museu Nacional 

de Arte Antiga” e menos em função da necessidade de valorizar as peças que neles se 

encontram expostas, de maneira a que possam ser gerados discursos e interpretações 

plausíveis de valorizar o património. 

As colecções apresentadas nos museus portugueses são bastante diversificadas, 

já que “(…) vão desde a antiguidade egípcia aos nossos dias, embora a maioria pertença 

fundamentalmente aos séculos que se estendem da Idade média até ao século XX
198

”. 

Num único museu é possível oferecer diferentes actividades com temáticas distintas, por 

exemplo, os“ Museus de Arte possuem habitualmente colecções de índole muito 

diversificada, correspondendo aos diferentes sectores artísticos: pintura, escultura, 

gravura, têxteis, mobiliário, cerâmica, ourivesaria e torêutica. Os sectores artísticos dão 

normalmente origem às diferentes secções em que se dividem as colecções 

museológicas
199

”, por exemplo, o M.N.A.A. apresenta colecções de pintura, escultura, 

ourivesaria, cerâmica, mobiliário e têxteis. 

Refira-se também, a existência de obras de arte internacionais o que “permite o 

necessário confronto que garante a devida integração da arte portuguesa em contextos 

mais amplos, sobretudo de ordem europeia, mas também de carácter extraeuropeu, 

mercê da excelente colecção de peças das artes luso-orientais que o museu tem sabido 

reunir ao longo dos anos
200

”, embora poucos museus portugueses possuam a projecção 

internacional atrás referida, pois o “ Museu Nacional de Arte Antiga é, mercê da 
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representatividade nacional e internacional dos seus acervos, o único museu de estado 

com verdadeira vocação internacional
201

”.  

Referem-se igualmente os museus especializados, como é o caso do Museu dos 

Coches, pois “trata-se da primeira colecção do mundo no género. Trata-se mais de um 

museu de meios de transportes do que de um museu de arte”.  

Outros museus especializaram-se em função dos acervos que lhes couberam 

como é o caso do Museu Machado de Castro, em Coimbra. Este “especializou-se na 

história da escultura em Portugal, por aquela região ter sido um grande centro de 

produção escultórica nacional, embora não possua as obras de vulto de Machado de 

Castro. No entanto, “apresenta igualmente uma das melhores colecções nacionais de 

ourivesaria e outra de faiança “bem como notáveis núcleos de paramentaria e de pintura 

primitiva (quatrocentista e da primeira metade de quinhentos). Neste museu é possível 

obter uma visão quase panorâmica da Arte Portuguesa, da idade média aos inícios da 

época contemporânea
202

”. 

 O primeiro museu público do país, o Museu Nacional Soares dos Reis, tem ali 

reunida a obra de Soares dos Reis, para além de que “expõe núcleos de pintura e 

escultura portuguesa dos séculos XIX e XX de autores consagrados tais como, Silva 

Porto, Soares dos Reis e Henrique Pousão. Trata-se de um excepcional acervo de 

pintura e escultura do século XIX e da primeira metade do século XX, com obras de 

Francisco Franco, Diogo de Macedo e Canto da Maia e pintores como Eduardo Viana, 

Dordio Gomes, Júlio Resende, Amadeo Souza Cardoso, Júlio Pomar, Nadir Afonso e 

Fernando Lanhas”. No segundo piso do museu “está exposta a coleção de artes 

decorativas, ourivesaria, joalharia, mobiliário e faiança portuguesa. Pode-se fazer uma 

leitura abrangente da arte em Portugal, especialmente do século XVI ao princípio do 

século XX
203

”. 

O Museu Gulbenkian, espaço notável em termos arquitectónicos e de 

arquitectura paisagista na envolvente dos jardins, oferece “importantes núcleos, como o 

de Arte Egípcia, Numismática integrado no sector de Arte Greco-Romana, Arte do 

Oriente Islâmico, Arte do Extremo Oriente, Arte Europeia e Artes Decorativas (…) 

segue uma indispensável orientação geográfica e cronológica, que cumpre um itinerário 
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abrangente, do Egipto à Europa do século XIX, passando pela Grécia e Roma, pelo 

Islão, pelo Extremo Oriente ou pela Europa Medieval, Renascentista ou Barroca, e ora 

combina os diversos sectores artísticos (pintura, escultura, cerâmica, mobiliário, 

ourivesaria, têxteis) em núcleos de integração, ora os isola para melhor dar a ler a 

respectiva tipologia
204

”.  

Nos museus regionais, (…) foram naturalmente privilegiados os «núcleos 

fortes» do património artístico local, embora baseados na quase exclusividade das 

colecções sacras de pintura, escultura, ourivesaria e talha, a que se juntavam, por vezes, 

alguns sectores das artes decorativas ou outras incorporações, principalmente de arte 

contemporânea
205

”. E enumeram-se alguns museus, juntamente com os seus espólios. 

No Museu Grão Vasco em Viseu, pôs-se toda a tónica na”(…) oficina renascentista do 

pintor Grão Vasco”, no Museu de Lamego destaca-se um importante acervo de 

tapeçarias flamengas, no Museu de Évora destacam-se a escultura medieval e 

renascentista e a pintura flamenga e no Museu de Aveiro foi reunido “um conjunto 

notável de escultura, talha e pintura, representativas do gosto barroco em Portugal, em 

Guimarães “valorizou-se o espólio artístico (ourivesaria, pintura e escultura) e nas 

Caldas da Rainha foi criado o Museu José Malhoa, dedicado à obra do artista e 

apresentando obras de alguns dos seus contemporâneos.   

 Muitos museus de arte estão instalados em monumentos do património artístico, 

pelo que se apresentam como um recurso pedagógico e cultural de uma grande riqueza. 

São exemplo disso o Museu Nacional do Azulejo, os Palácios Nacionais de Queluz, 

Ajuda, Pena, Vila e Mafra, não esquecendo os Mosteiros dos Jerónimos, Batalha, 

Tibães, Alcobaça e o Convento de Cristo. 

 A especialização na área da museologia permitiu o surgimento de vários museus 

especializados em sectores vários, podendo deste modo cobrir necessidades educativas 

várias. O Museu da Fundação Ricardo Espírito Santo recriou “ambientes do gosto nobre 

dos séculos XVII e XVIII, em que mobiliário, têxteis, cerâmica, prataria, pintura e 

escultura se harmonizam e integram em conjuntos ilustrativos das modas artísticas 

desses períodos, sendo o Museu Nacional do Traje e o Museu Nacional do Teatro outros 

casos de museus especializados. 
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Os museus de Arte e História, são museus que concedem uma grande 

importância à história, “(…) não só porque a arte, como produto do Homem, é 

intrinsecamente histórica – podendo, por isso mesmo, servir de documento histórico – 

como a sua apresentação é feita, na maior parte dos casos, respeitando a duração e a 

sequência temporais
206

”.  Por exemplo, no Museu da Cidade de Lisboa “(…) os objectos 

de arte podem ser lidos  na dupla qualidade de documentos históricos e de momentos de 

uma evolução estética
207

”. 

Os Museus de Arte Moderna são casos muito interessantes por integrarem a 

criação artística actual, e talvez por estarem a lidar com novos discursos artísticos, 

procuraram adaptar a educação museal a essas novas realidades, evidenciando, desse 

modo, estratégias educativas absolutamente inovadoras, pelo que se apresentam como 

recursos de educação artística, cultural, histórica, civilizacional, política e emocional de 

uma grande riqueza.  

Para terminar este ponto, refere-se que, embora os grandes museus portugueses 

tenham constituído boas exposições, estas podem também apresentar algumas 

limitações, no sentido em que carecem de renovação. Pode, portanto, tornar-se 

exaustivo programar actividades educativas a partir da mesma estrutura de exposição 

dado que, para os professores que recorrem com frequência aos museus, a fim de 

complementar os conteúdos leccionados na sala de aula, as exposições permanentes e 

perenes também cansam. Tal como já tinha sido proposto por João Couto no início do 

século XX, a solução para estes handicaps poderá residir na realização de exposições 

temáticas com regularidade. De facto, pelo que pôde ser observado no C.A.M., a regular 

apresentação de exposições temáticas, obriga a uma actividade dinâmica e inovadora 

por parte do S.E. daquela instituição cultural. 
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PARTE III 

 

A ESCOLA E O MUSEU 
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1 - Cultura e Educação: leis e tentativas de comunhão 

 

“ O que é então a ‘educação’ senão um desenvolvimento gradual e afectivo, uma curiosidade de 

espírito e uma tolerância cada vez maior, um desejo insaciável de enriquecer todos os seus conhecimentos? Ou 

o museu é todo inteiro ‘educativo’? Ou não o é…Por consequência, se um museu se descarta da sua missão 

educativa num ‘serviço educativo’, está a renunciar à sua principal vocação que é a de utilizar as suas 

colecções e as suas exposições para mudar o comportamento do ser humano, aumentar a sua sensibilidade, 

afinar a sua visão208”. 

 

  

 Em muitos museus portugueses e estrangeiros, o público que mais regularmente 

os visita é o escolar. Sabemos que os S.E. dos museus se devem preocupar com todo o 

tipo de visitantes, até mesmo com os potenciais visitantes, ainda por conquistar, mas, já 

que em muitas instituições culturais é regular a visita de grupos escolares, ano após ano 

e com objectivos muito concretos por parte dos docentes que conduzem os seus alunos 

àqueles locais, há que pensar em como receber estes visitantes de forma a ir ao encontro 

das suas verdadeiras necessidades.  

 Já afirmamos aqui que os museus são, desde as suas origens, instituições 

morfológica e ideologicamente vocacionadas para a educação. Em Portugal tal como 

noutras partes do mundo, só na segunda metade do século XX é que se tomaram 

medidas no sentido de decretar propostas que viessem estreitar as relações entre os 

museus e as escolas. O Decreto nº 36 508 de 1965 veio propor a planificação de visitas 

de estudo das escolas aos museus, monumentos nacionais e outras instituições, as quais 

deviam ser consideradas como complemento do ensino oficial. Um ano mais tarde, foi 

publicado o Decreto Decreto-Lei n.º 47 311, o qual tornava as “actividades circum-

escolares
209

” obrigatórias para o Primeiro Ciclo. Estas leis levaram à reunião de 

responsáveis pelos poucos serviços educativos que existiam no país, naquela época e de 

professores do ensino formal. De facto, durante o seminário organizado pela Associação 

Portuguesa de Museologia (APOM) nos dias 29 e 30 de Maio de 1967, discutiu-se a 

questão da acção educativa nos museus, tendo a comissão organizadora decidido alargar 

a discussão de modo a incluir professores e educadores. Pretendia-se, deste modo, 

encetar um diálogo através do qual “se debatesse a colaboração dos museus com as 
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instituições de ensino
210

”. Desde o momento em que se pensou na colaboração entre 

museus e escolas, esteve patente a necessidade de elaborar as propostas educativas nos 

museus, tendo em conta os programas escolares, sendo referido que “(…) para realizar 

um trabalho proveitoso, particularmente no que se refere à educação da juventude, deve 

este ser planificado e organizado em conjunto com os programas escolares. O museu 

actuará assim como complemento da escola, integrando nos programas educativos uma 

acção típica e insubstituível
211

”. Pensou-se, desde logo, a educação nos museus ao 

serviço das escolas e menos para beneficiar a educação do público em geral, o que terá 

levado alguns museus a incorrer em falsos pressupostos, designadamente a 

escolarização dos métodos e das estratégias da educação nos museus. Por outro lado, 

houve quem pensasse que a visita ao museu era apenas útil para alunos do liceu ou 

universitários, numa perspectiva muito semelhante à que tinha estado em vigor no final 

do século XIX e início do século XX. Na exposição que Alfredo Betâmio de Almeida, 

professor do Liceu de Pedro Nunes, apresentou no seminário “Museus e Educação” 

(1967), ele refere que as crianças mais pequenas não constituem o público ideal dos 

museus, devendo antes deslocar-se ao (…) Jardim Zoológico, a um aquário ou a um 

aviário
212

”, considerando que os mais pequenos não possuem a sensibilidade dos jovens 

entre os 13 e os 17, já que estes possuem, a seu ver, “(…) um predomínio de valores 

estéticos, a sensibilidade e a afectividade, que de um modo muito especial lhes dão a 

receptividade que o museu, e especialmente o museu artístico, não deve perder ou pelo 

menos considerar
213

”, qualidades das quais, pelos vistos, o professor de desenho, 

referido atrás considerava as crianças mais pequenas isentas. Também Georges Henri 

Rivière era de opinião que “les enfants de moins de quatre ans ne devraient pas être 

admis. La visite d’un espace muséal public ne saurait être profitable à des enfants en 

aussi bas âge, dont la conduite risque d’incommoder les visiteurs
214

”. Actualmente, em 

certos museus, as crianças mais pequenas, da pré-escola ao 2º Ciclo do Ensino Básico, 

são as que visitam mais regularmente os museus. De facto, em muitos museus, os mais 

pequenos constituem um público constante e regular, perfeitamente capaz de fruir 

daquilo que os museus têm para lhes oferecer e sobretudo porque são preparadas 
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actividades pedagógicas e lúdicas especialmente concebidas para eles, as quais não 

deixam de ter em conta as características do «estádio de desenvolvimento» destas 

crianças. Em contrapartida, os adolescentes são aqueles que se sentem menos aliciados 

com a visita ao museu, faixa etária para a qual têm vindo a ser desenvolvidos projectos 

educativos com o objectivo de conquistar este público. David Fleming deu-nos a 

conhecer um desses projectos no encontro realizado em 2001 no C.C.B.. O projecto 

chamava-se Art ambassadors, tendo sido uma iniciativa a grande escala destinado a 

jovens de meios desfavorecidos entre os 16 e os 25 anos, provavelmente as idades mais 

difíceis de convencer a visitar os museus
215

”.  

Quando pensamos na relação escola-museu, para além das questões inerentes às 

relações que se têm vindo a estreitar com o público escolar, assim como o tipo de 

abordagem que se pode adoptar numa situação de educação nos museus, há que pensar, 

de igual modo, na viabilidade da saída dos alunos das escolas num contexto de visita de 

estudo. De facto, a programação de saídas ao museu é bem mais simples do que a sua 

concretização, pois os professores têm que planificar essas saídas, inserindo-as no 

contexto de ensino-aprendizagem da sala de aula e, por outro lado, pensar em questões 

práticas, tais como a conciliação de horários de outras disciplinas com a saída ao museu, 

autorizações e meios de transporte. Dadas as dificuldades que residem numa saída de 

alunos a um museu, dificuldades essas que subsistem nos nossos dias, considera-se 

interessante uma proposta que é lançada por um professor no Encontro “Museus e 

Educação” em 1967, o qual adianta que “há que considerar a possibilidade de os 

horários escolares terem, em dias diferentes, uma tarde livre para visitas de estudos, as 

quais deviam ser planeadas no início do período escolar, aprovadas pelo conselho 

pedagógico da escola e orientadas por um professor em trabalho extraordinário 

devidamente remunerado
216

”. Na mesma conferência (1967), a apresentação que se 

seguiu à do professor anteriormente citado foi a que foi transmitida pela directora do 

M.N.A.A. naquela época, a qual não deixou de referir a falta de recursos humanos, 

financeiros e de tempo de que dispunham os museus e o difícil cumprimento de “novas 

obrigações”, tais dificuldades não impedindo a apresentação de propostas para o 
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desenvolvimento de um projecto educativo no M.N.A.A., as quais passamos a 

apresentar: 

 

  - “Revisão do critério de organização do museu”; 

  - Elaboração de um programa de apresentação das peças que seja “lógico, claro,  

     conciso e atraente – numa palavra, terá de ser didáctico”; 

  - Renovação da “selecção das espécies e os processos de exposição” e tornar o  

    ambiente do museu mais acolhedor; 

 

 Estavam lançados os alicerces para a construção de um projecto educativo, 

embora fosse necessário referir outros aspectos, designadamente conhecer bem o 

público escolar, o seu meio e as suas necessidades de aprendizagem, a preparação dos 

técnicos de educação e a sua grande responsabilidade e contributo nesta tarefa, sem que 

sejam encarados como meros executores de projectos educativos museais. De facto, 

para haver uma colaboração frutuosa entre museus e escolas, é necessário que esse 

encontro seja preparado por ambas as partes.  

 Nos anos 60 verifica-se de facto um início de abertura dos museus às escolas, 

mas só nos anos 80 é que começariam a dar-se passos verdadeiramente relevantes no 

que toca a esta abertura. A nível internacional estavam a ser desenvolvidos projectos de 

investigação, os quais se detinham em aspectos da educação nos museus - a nova 

museologia assumia que as instituições culturais existiam para estarem ao serviço da 

educação das pessoas - que até então tinham sido pouco trabalhados, designadamente o 

estudo dos comportamentos dos públicos nos museus e das competências ao nível 

cognitivo, artístico e emocional, desenvolvidas durante o contacto com as exposições. 

Refletia-se também acerca da implementação de políticas educativas nos museus, isto é, 

pensava-se acerca da natureza desta educação, a qual não devia ser confundida com a 

educação formal, e finalmente, revia-se o estatuto dos educadores dos museus, os quais 

permaneciam numa situação laboral instável. No colóquio realizado em 1987 em 

Portugal, foram feitas propostas que visavam promover a acessibilidade das escolas aos 

museus e, por outro lado, deu-se grande importância à estratégia de apresentação dos 

espólios dos museus que então vigorava em Inglaterra e se tencionava trazer para 

Portugal, a “História ao vivo”. Neste capítulo interessa-nos apresentar as propostas que 

foram feitas no sentido de estreitar a relação entre a escola e os museus. A primeira 

proposta consistiu em sugerir a criação dentro do Ministério da Educação de um 

gabinete de consulta formado por museólogos e pedagogos, os quais iriam: 
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- Estudar “as capacidades didácticas das colecções museológicas”; 

- Fazer “um levantamento das exposições permanentes e temporárias, de acordo com os vários níveis  

   de ensino e programas escolares, originando um banco de dados”; 

- Promover “reuniões periódicas entre os museus e escolas…217” 

- Promover “nas escolas e museus acções de sensibilização dos professores à utilização dos museus e  

 à técnica das visitas”; 

- Facultar “a existência nas escolas de professores dinamizadores da relação  

 escola-museu”; 

(…) 

A segunda proposta dirigia-se ao Instituto Português do Património Cultural: 

             - O preenchimento de quadros dos museus com profissionais devidamente formados e  

                 profissionalizados; 

                 (…) 

 

A terceira proposta destinava-se ao ACARTE
218

, com o objectivo de formar monitores 

e, naquela altura, o interesse residia na formação de monitores de acompanhamento de 

visitas-guiadas com «História ao vivo». Repare-se, que se estava a sugerir a criação de 

uma política educativa no país, a qual poderia ter resultado na realização de um modelo 

de educação, já que se sugeria a inventariação de dados concretos relativos às colecções 

dos museus, o conhecimento dos programas escolares e suas necessidades, assim como 

o conhecimento do público escolar. Estes seriam os passos inerentes à etapa preliminar 

de uma política educativa. Infelizmente, estas propostas tão claramente expressas e 

verdadeiramente viáveis não chegaram a ser postas em prática, pelo menos de forma 

concertada e oficializada.  

Em 2001, o ministro da cultura, Augusto Santos Silva, aquando do encontro 

“Museus e Educação”, realizado no C.C.B., referiu claramente a necessidade e as 

vantagens de haver uma parceria entre os museus e o ensino formal, “De toda a 

colaboração que prestar à escola, retirará o museu vantagens
219

” e que “várias razões 

justificam a articulação entre os museus e as escolas, mas que não se pode esperar que 

sejam as escolas a assegurar sozinhas a referida articulação e que, por seu turno, os 

museus não devem propor actividades educativas escolarizadas
220

”. Relativamente a 

isto, pensamos que o esforço tem que ser feito de ambos os lados, mas também deverão 
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existir apoios por parte dos governos. Fazer propostas e apontar problemas não é 

suficiente para se concretizar nos centros culturais uma política educativa nacional, na 

qual exista uma articulação estruturada entre o ensino formal e as instituições culturais. 

Por outro lado, sabemos que os professores estão sobrecarregados com tarefas que não 

têm nada de pedagógico, sobrando-lhes pouco tempo para aquilo que realmente 

interessa, que é ensinar, mas estamos também cientes de que não é fácil pôr em pé um 

projecto educativo nos museus, confrontando-se estes com problemas ao nível dos 

recursos humanos, financeiros e até da falta de instalações próprias. No entanto, há todo 

um trabalho de reflexão que deve ser feito de ambas as partes e este deve ser encetado 

numa perspectiva colaborante, logo desde o início, isto é, desde os preliminares da 

criação de uma política educativa. Estes preliminares constituem a primeira etapa do 

PAE (Plano de Acção Educativa), apresentado por Sara Barriga
221

, sendo que uma das 

primeiras questões é a de saber que benefícios podem ser retirados da política educativa 

do museu e, a fim de determinar quais são os objectivos educativos do museu, é 

necessário conhecer os públicos e as suas necessidades de aprendizagem. Ora estas 

constituem duas informações que podem ser fornecidas pelas instituições do ensino 

formal.  

O mesmo tipo de modelo já foi antes proposto pelos Canadianos, visando apoiar 

a construção de projectos educativos de museus, dirigidos às escolas. O primeiro 

modelo data de 1991, (Allard e Boucher: 1991), em 1995, Suzanne Boucher apresentou 

outro modelo numa tese de Doutoramento
222

e, finalmente, em 1998 é proposto um 

metamodelo, o qual sugere um quadro teórico e operacional (Alard e Boucher:1998). No 

Canadá, as visitas de estudo aos museus estão previstas nos currículos escolares, desde 

o 1º Ciclo do Ensino Básico até ao Ensino Secundário. Desde o princípio do século XX 

que este vínculo da escola com o museu existe naquele país, o qual tem vindo a 

aumentar com o passar dos anos, tendo-se generalizado significativamente desde a 

década de 80 do século XX, facto que coincide com a realidade portuguesa. O mesmo 

parece suceder em Inglaterra e na Alemanha, onde “os museus fazem tradicionalmente 
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parte das rotinas de aprendizagem escolares
223

”. “Os programas dos museus são 

assumidos como parte do currículo” (Fróis, João Pedro, 2011).  

Em Portugal, que os sucessivos governos têm feito notar a necessidade de existir 

uma articulação entre os museus e as escolas, é um facto, mas, actualmente, a questão já 

não reside em saber se o museu e a escola podem colaborar um com o outro, mas antes, 

como deve ser concretizada esta colaboração. O Ministério da Cultura foi criado no XIII 

Governo, em 1995. De facto, foi a partir dos anos 90 que sucessivos grupos de trabalho, 

tendo sido nomeados pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério da Educação, 

elaboraram documentos que visavam a implementação de medidas, cujo principal 

objectivo era estabelecer uma articulação entre os dois ministérios. A 19 de Agosto de 

2004, a Lei n.º 47/2004 aprovou a Lei-Quadro dos Museus Portugueses, a qual 

estabeleceu que os museus deveriam desenvolver formas regulares de colaboração, com 

o sistema de ensino. Outros organismos estatais procuraram manter este elo, 

nomeadamente a Rede Portuguesa de Museus, a qual desenvolveu programas de 

informação, formação e qualificação de profissionais. Convenhamos que a produção de 

leis orientadoras de políticas sobre a produção legislativa não tem sido suficiente para 

que estas venham efectivamente a surtir efeito nos campos de intervenção em questão, 

exemplo disso é o Relatório do Grupo de Trabalho; Ministério da Educação e Ministério 

da Cultura, despacho conjunto nº 1062/2003, DR-II série 27 de Novembro. Na 

sequência da preparação da nova Lei de Bases da Educação (Lei n.º 47/2004) durante o 

XV Governo constitucional, o grupo de trabalho, constituído pelo Despacho conjunto nº 

1062/2003, de 27 de Novembro reuniu para “pensar as formas de articulação entre o 

Ministério da Cultura e o Ministério da Educação e, numa abordagem ainda mais 

global, pensar a ligação dos vastos e riquíssimos universos da Cultura e da 

Educação
224

”, com vista a preparar os jovens portugueses para os desafios que os 

esperam a nível mundial e numa sociedade dominada pela informação, pelo 

multiculturalismo e pela “globalização das economias”. Para a concretização desta 

tarefa procuraram concentrar-se na natureza específica das duas áreas em questão, isto 

é, a educação formal e as várias ofertas culturais que existiam, não esquecendo as 

questões relativas, tanto à formação dos professores do ensino oficial como dos 

educadores das instituições culturais. Finalmente, centraram-se nos “aspectos relativos à 
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missão educativa das estruturas culturais e às competências desejáveis inerentes à 

Educação
225

”. 

O grupo de trabalho constatou que em todos os níveis de ensino oficial previa-se 

o desenvolvimento da “criatividade e sensibilidade estética”, assim como “promover a 

educação artística, sensibilizar para as diversas formas de expressão estética
226

”. 

Relativamente ao ensino básico (1º, 2º e 3º Ciclos), a “área curricular da Educação 

Artística constitui-se como uma entrada disciplinar a privilegiar
227

”. Entre outras 

práticas ou actividades pedagógicas, são referidas as “mostras e exposições, o 

conhecimento e valorização do património artístico e cultural de uma forma activa e 

interventiva, sendo que estas actividades poderão vir a “fomentar a criação de pontes 

entre a Escola e as estruturas culturais
228

”. Sem dúvida, que a existência de projectos 

educativos propostos pelos diversos museus, passíveis de serem integrados nos 

programas elaborados pelos professores das várias disciplinas que integram o Currículo 

Nacional, poderiam contribuir para a concretização deste projecto. Com isto, não se 

pretende de todo afirmar que os museus devam apenas construir os seus projectos 

educativos em função dos conteúdos previstos pelos programas de ensino nacional, mas 

que os educadores dos museus, aqueles que concebem e elaboram os projectos 

pedagógicos dos museus, devam elaborar projectos especializados destinados a 

satisfazer as exigências dos diferentes públicos. No mesmo relatório do Grupo de 

Trabalho do Ministério da Educação e do Ministério da Cultura, fez-se a proposta de 

implementação do Plano Nacional de Educação e Cultura, a criação de uma estrutura 

interministerial Educação-Cultura, unidade que teria como objectivo implementar o 

Plano de Educação e Cultura neste país, visando: 

 

       - “ Promover articulações entre programas já existentes”, como é o caso do Plano Nacional de 

Leitura e o plano Nacional de Cinema; 

      - “Preparar, implementar e propor a avaliação externa dos programas definidos no âmbito do Plano  

          Nacional de Educação e Cultura”; 

      - Criar mecanismos de aferição de boas práticas e definir estruturas de referência; 

      - Articular as intervenções com os municípios, C.C.D.R.s, Redes Culturais e outras estruturas; 

      - Promover o enquadramento de formação específica de profissionais da educação e da cultura; 

          (…) 
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Para a concretização destes objectivos a «Unidade de Missão» teria que estabelecer 

estreitas parcerias com as Universidades, “quer para a investigação, quer para formação 

de professores e profissionais da cultura
229

”. Pelos vistos, apenas sobreviveram o Plano 

Nacional de Leitura e de Cinema, o Plano Nacional de Educação e Cultura, ainda não 

viu a luz do dia.  

Em 2007, voltou a ser debatida a questão da educação artística e a Ministra da 

Educação naquela altura, Maria de Lourdes Rodrigues, voltou a salientar a importância 

de haver uma discussão acerca do assunto, mais parecendo que nada tinha sido pensado 

antes, nem sequer concretizado no papel para ser implementado. Cita-se o seu parecer 

relativamente a esta questão: 

 

“A Conferência Nacional de Educação Artística constitui uma excelente oportunidade para 

prosseguirmos o indispensável esforço de articulação no debate sobre questões conceptuais – o que é e quais 

são os objectivos da educação artística? Quais os papéis da arte e da educação, e quais as fronteiras entre estes 

domínios em interacção na educação artística? Como pensar a educação artística perante desafios educativos 

ou sociais mais amplos como o combate ao insucesso escolar, a defesa da diversidade cultural, ou a promoção 

da solidariedade social - e a sua tradução em planos mais operacionais: na construção de redes e parcerias 

entre diferentes agentes educativos e institucionais; na formação de professores e artistas; ou na definição de 

conteúdos e abordagens pedagógicas que devem orientar a prática quotidiana dos agentes educativos”230. 

 

A ministra da cultura de então, Isabel Pires de Lima, reafirmou que “a 

transversalidade da cultura impõe, assim, necessariamente, um envolvimento mais 

estreito entre as instituições culturais de referência e o sistema educativo nacional
231

”. 

Ainda continuamos à espera do momento em que esse envolvimento se venha a 

efectivar em benefício da formação e educação dos portugueses. 

 A cultura está acessível a todos, mas nem todas as camadas da população 

acedem à mesma e usufruem dela. A escola continua a ser o meio privilegiado, por 

excelência, para colmatar esta desigualdade de fruição da cultura e das artes. A escola 

pode ser o ponto de partida, isto é, o local onde se sensibiliza e se ensina a observar, 

questionar, compreender e apreciar, competências que serão aperfeiçoadas aquando das 

visitas às instituições culturais. Estas poderão contribuir para o acesso de todos à beleza 

da arte e ao conhecimento do património em geral, oferecendo programas educativos, 

numa estreita colaboração com as escolas. Tal laço seria mais facilmente dado se a 
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proposta de unidade entre Educação e Cultura tivesse sido concretizada. Actualmente, 

esta colaboração está ainda mais difícil de ser realizada, nem que seja porque o 

Ministério da Cultura foi extinto. Ainda assim, acreditamos que seja viável erguer um 

Plano Nacional de Educação e Cultura, desde que haja políticos, educadores, 

conservadores, investigadores e professores interessados nele. Interessados no futuro 

das crianças portuguesas. 

 

 

 

2 - Situação do património nos programas de estudo actuais e nos materiais  

      escolares 

 

É do senso comum a grande vantagem de haver uma articulação entre a escola e 

o museu. No entanto, a constatação da falta de uma efectiva e prática articulação entre 

ambas é de lastimar. Esta falha não se deve, tal como pode ser constatado pelo capítulo 

anterior, à falta de tentativas para consertar esta aliança tão benéfica para a educação. 

De facto, alguns programas do ensino oficial não só sublinham a importância de a 

escola ir ao museu como também o sugerem em âmbitos bastante específicos do 

processo de ensino-aprendizagem. O Currículo Nacional do Ensino Básico alerta os 

professores para as vantagens de programar visitas de estudo aos museus e para algumas 

disciplinas, esta actividade parece até ser obrigatória. Os próprios manuais recorrem a 

estratégias museográficas para apresentar os conteúdos nos manuais aos alunos, como é 

o caso de alguns manuais de História e Geografia de Portugal. A seguir passaremos a 

dar alguns exemplos, não nos sendo possível alongar-nos na apresentação de todos os 

casos existentes. Iremos centrar a nossa atenção nos programas do ensino básico e em 

especial no conteúdo temático sobre os Descobrimentos, leccionado no 5º Ano. 
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2.1 - Os Programas Escolares 

 

“A Lei de Bases do Sistema Educativo232 define como objectivos da educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário, entre outros, assegurar e aprofundar os elementos fundamentais de uma cultura 

humanística, artística, científica e tecnológica, desenvolver as capacidades de expressão e comunicação, a 

criatividade e sensibilidade estética, promover a educação artística, sensibilizar para as diversas formas de 

expressão estética. Estes objectivos encontram tradução nos currículos de cada nível de ensino233”. 

 

 

Os programas escolares não se confinam à mera enumeração dos conteúdos a 

serem leccionados na sala de aula. Estes incluem também a apresentação do respectivo 

programa, o qual explica os fundamentos filosóficos, psicológicos, epistemológicos, 

etc., sobre os quais se apoia. Os mesmos programas contêm igualmente sugestões 

quanto às estratégias de aprendizagem que devem ser operacionalizadas e quanto aos 

meios que podem ser utilizados. São igualmente enunciados os objectivos visados no 

âmbito da disciplina, sejam eles de natureza cognitiva, afectiva ou psico-motora. Para 

além destas informações, são também fornecidas outras acerca da carga horária das 

disciplinas, a margem de liberdade deixada aos professores para leccionarem a 

disciplina e, ainda, os critérios de avaliação. No âmbito das disciplinas artísticas, mas 

também de outras pertencentes à área das humanidades, são feitas sugestões de 

complementaridade da disciplina com a organização de visitas aos museus. O mesmo 

acontece com as disciplinas das áreas científicas, só que neste caso, é aconselhado que 

as visitas de estudo sejam efectuadas em museus da ciência.  

Numa das actas
234

 do colóquio APOM/87 é feita referência à “(…) convergência 

com os objectivos dos currículos oficiais inovados”, desde o ensino primário
235

 até ao 

ensino secundário
236

, mas “(…) não há uma referência expressa aos recursos 

museológicos
237

”. Nos museus, “a pedagogia ou o significado passam pelo objecto e 

pela sua apresentação ao visitante e não mediante o texto
238

”. O objecto, “além de 

portador de informação, é também um estímulo, a partir do qual se pode adquirir 
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conhecimento
239

”. A convivência com o museu é proposta nos programas do 7º ao 9º 

Ano, no âmbito das disciplinas de Educação Visual, Arte/Design, Geometria Descritiva, 

Teoria do Design, História das Artes Visuais, Tecnologia da Expressão e Práticas de 

Representação e Desenho. Sucede o mesmo, em relação a disciplinas relacionadas com 

as artes e leccionadas no Ensino Secundário, as quais revelam “(…) a crescente 

consciencialização da necessidade da interacção  Museu-Escola por parte da escola 

(EEV), pelo menos desde 72-73
240

” e em 1974, as bibliografias do Ensino Secundário 

“(...) apontam o recurso às visitas aos museus e às suas edições
241

”. Basicamente, tanto 

o Ministério da Cultura como o Ministério da Educação, ou ambos ao mesmo tempo, 

porque chegaram a ser apenas um, salientam as vantagens da utilização dos museus, 

enquanto instrumentos de conhecimento e, sobretudo, enquanto entidade indispensável 

numa colaboração entre museus e escolas 

Actualmente, tanto o Currículo Nacional de todos os níveis de ensino como os 

programas de diversas disciplinas, apontam a necessária visita aos museus. 

Relativamente às disciplinas de Estudo do Meio, História e Geografia de Portugal ou de 

História, ao professor, é-lhe pedido que promova “intencionalmente na sala de aula e 

fora dela, actividades dirigidas à observação e ao questionamento da realidade e à 

integração de saberes
242

”. Por outro lado, espera-se que, no final do 1º Ciclo, as crianças 

sejam capazes de reconhecer as mudanças e transformações no Homem e na sociedade e 

através desse conhecimento interprete e compreenda diferentes momentos históricos
243

” 

e também que seja capaz de analisar “(…) algumas manifestações de intervenção 

humana e adopte um comportamento de defesa e conservação do património cultural 

próximo e de recuperação do equilíbrio ecológico
244

”. Não esqueçamos que, para que tal 

possa acontecer, é necessário que as crianças saiam da escola com os seus professores e 

estes últimos, por seu turno, necessitam de projectos educativos museais passíveis de 

serem integrados no processo de ensino-aprendizagem das crianças. Se os museus não 

souberem com toda a clareza quais são as intenções dos docentes, como poderão 
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contribuir para os alunos terem oportunidade de experimentar, no âmbito de “visitas de 

estudo/trabalho de campo, aí efectuarem recolhas, exploração e avaliação de dados
245

”?  

A participação em projectos comunitários, eventos culturais, assim como a 

parceria com instituições culturais e de outros tipos são consideradas essenciais, o que é 

referido do seguinte modo: “torna-se fundamental que no âmbito do departamento 

curricular (2º e 3º ciclos), se elaborem projectos para todo o ciclo que impliquem a 

programação estruturada desta natureza, envolvendo todos os professores do grupo 

disciplinar
246

”. 

Relativamente às experiências de aprendizagem dos alunos do Ensino Básico (2º 

e 3º ciclos), pretende-se que estes observem, caracterizem e interpretem objectos, 

artefactos, obras de arte e, nada melhor, do que a visita ao museu para desenvolver estas 

competências, as quais dificilmente são devidamente trabalhadas na sala de aula, com a 

observação de meras reproduções fotográficas de objectos que raramente são de boa 

qualidade.  

Quanto à Educação Artística, é referido nos documentos orientadores que as 

artes são consideradas indispensáveis para a formação dos alunos, pois elas “(…) 

perpassam as vidas das pessoas, trazendo novas perspectivas, formas e densidades ao 

ambiente e à sociedade em que se vive
247

”.  O Currículo nacional do Ensino Básico 

enumera as várias competências gerais para as quais contribui o Ensino Artístico. Nós 

apenas apresentamos algumas delas, por nos parecerem relevantes para o presente 

estudo: 

      - “Constituem parte significativa do património cultural da humanidade; 

        - Promovem o desenvolvimento integral do indivíduo, pondo em acção capacidades afectivas, cognitivas,  

          cinestésicas e provocando a interacção de múltiplas inteligências; 

       - Mobilizam, através da prática, todos os saberes que o indivíduo detém num determinado momento,  

          ajudam-no a desenvolver novos saberes e conferem novos significados aos seus conhecimentos; 

         - Permitem afirmar a singularidade de cada um, promovendo e facilitando a sua expressão, podendo  

           tornar-se uma mais-valia para a sociedade;  

         (…) 

         - Proporcionam ao indivíduo, através do processo criativo, a oportunidade para desenvolver a sua  

           personalidade de forma autónoma e crítica, numa permanente interacção com o mundo; 

         (…) 

         - Implicam uma constante procura de actualização, gerando nos indivíduos a necessidade permanente de 

            formação ao longo da vida; 

                                                 
245

 Idem, p.91. 
246

 Idem, p.91. 
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 Currículo Nacional do ensino Básico - Competências essenciais. DGIDC, p.149. 
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Quando é afirmado no Currículo Nacional do Ensino Básico que o professor 

deve “contemplar trabalhos de investigação que pressuponham recolha, registo, 

exploração e avaliação de dados e, sempre que possível, visitas de estudo
248

”, a 

execução destas tarefas não será possível se, por um lado, os professores não 

conhecerem as propostas educativas dos museus e a possibilidade de as adequarem aos 

currículos escolares da disciplina que leccionam e, por outro lado, o mesmo acontece, 

caso os S.E. dos museus não preparem actividades educativas que tenham previstas as 

quatro etapas de um programa educativo, isto é, exploração, análise dos dados 

recolhidos, síntese e conclusões.   

No Currículo Nacional, apela-se à promoção do desenvolvimento da “literacia 

artística
249

”, o que implica o contacto regular com obras de arte e, de preferência, com 

as obras de arte que se encontram supostamente ao alcance de todos nos museus e 

galerias de arte. É claro que surge aqui, de novo, a questão da distância das escolas de 

outras regiões de Portugal que não as de Lisboa e Porto, as quais dificilmente poderão 

usufruir daquilo que a maior parte desses museus tem para lhes oferecer, mas não 

esqueçamos que cada Concelho possui os seus museus, e que a realização de exposições 

itinerantes e temporárias nesses museus poderia ser uma das formas de resolver este 

problema, para além de promover a viagem e a visita a museus afastados.  

Caso tivesse sido implementado um plano Nacional de Educação e Cultura e, 

havendo a possibilidade de o pôr em prática, talvez isso tivesse contribuído para 

resolver a questão da falta de literacia no campo das artes em Portugal entre as camadas 

escolarizadas da população portuguesa. O Plano Nacional de Leitura tem dado os seus 

frutos e está a ser aplicado nas escolas e cremos que o Plano Nacional de Cinema, o 

qual está actualmente a ser implementado, também terá as suas consequências positivas. 

Uma das competências visadas na promoção da literacia das artes é a “compreensão das 

artes no contexto
250

” o que só é possível quando as obras são vistas no seu contexto 

natural ou museológico. 

Uma das competências específicas visada pelo Programa da Educação Artística 

é “mobilizar todos os sentidos na percepção do mundo envolvente”, a qual nos parece 

que dificilmente poderá ser adquirida no contexto de sala de aula. O mesmo poderá 

                                                 
248

 Idem, p.151. 
249

 Currículo Nacional do ensino Básico - Competências essenciais. DGIDC, pp.151, 152. 
250

 Idem, p.152. 
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suceder em relação à “compreensão das artes no contexto
251

”, a qual apela à observação 

para identificar/comparar/valorizar/desenvolver/perceber/vivenciar/conhecer
252

. 

Quanto à disciplina de Educação Visual, há uma referência nítida a artistas e ao 

interesse em analisá-los formalmente, já que representam marcos relevantes, no que 

toca a evolução das artes plásticas. Conhecendo esta necessidade tão claramente 

expressa no Currículo Nacional do Ensino Básico, alguns museus, já poderão pensar em 

visitas temáticas conducentes à apropriação deste assunto por parte dos alunos do 3º 

Ciclo. No documento de referência, informa-se que “o aluno deve proceder, mediante a 

orientação do professor, a análises formais e ao desenvolvimento plástico adequado, 

tendo como referência as obras de artistas de reconhecido mérito, como Nuno 

Gonçalves, Grão-Vasco, Amadeo de Sousa Cardoso, Almada Negreiros, entre 

outros
253

”. O mesmo acontece relativamente à escultura, “(…) tendo como referência as 

obras de artistas de reconhecido mérito, como Machado de Castro, Soares dos Reis, 

Jorge Vieira, Alberto Carneiro e Siza Vieira”, entre outros. Contudo não se apresentam 

exemplos para as tecnologias da imagem. 

 Quanto ao programa de História e Geografia de Portugal, constata-se a 

rara referência aos museus, enquanto recurso de ensino-aprendizagem e ainda menos a 

falta de propostas de articulação específicas para a abordagem de determinados 

conteúdos, nomeadamente referindo museus, monumentos e outras instituições culturais 

em função dos temas leccionados na sala de aula. 

A fim de que se possa ter uma ideia mais abrangente da forma como os 

Currículos do Ensino e alguns Programas das disciplinas de Estudo do Meio, História e 

Geografia de Portugal, História, Língua Portuguesa e Artes Plásticas contemplam a 

abordagem da arte e do património nas escolas, apresentamos alguns exemplos na 

grelha que se segue. 

 

Documentos oficiais orientadores Valores e princípios orientadores: 

Currículo Nacional do Ensino 

Básico – Competências Essenciais 

Competências gerais: 

▪ O desenvolvimento do sentido de apreciação estética do mundo; 

▪ A construção de uma consciência ecológica conducente à valorização e 

preservação do património natural e cultural;  

 

                                                 
251

 Idem, p.154. 
252

 Idem, p.154. 
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 Currículo Nacional do ensino Básico - Competências essenciais. DGIDC, p.163. 
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Língua portuguesa: 

Competências específicas  

▪ Descobrir a multiplicidade de dimensões da experiência humana através do 

acesso do património escrito legado por diferentes épocas e sociedades e que 

constitui um arquivo vivo da experiência cultural, científica e tecnológica da 

humanidade; 

Estudo do Meio: 

Actividades investigativas 

▪ “O trabalho de campo deve constituir uma prática regular, um ponto de 

partida para o questionar ou o requestionar de um acontecimento ou um 

passo da pesquisa integrada num plano de trabalho (…) 

O trabalho no terreno é particularmente importante no início dos projectos, 

para colheita de informação que será tratada na aula e pode surgir em 

qualquer momento do seu percurso quando se mostre necessário uma saída 

de estudo para completar ou esclarecer qualquer ponto” (Cavaco, 1995); 

 

O conhecimento do ambiente natural e social 

▪ Utilização de vestígios de outras épocas como fontes de informação para 

reconstituir o passado, compreendê-lo e organizar o presente; 

História: 

Experiência de aprendizagem 

▪ A pesquisa histórica, individual e em grupo com tratamento de informação 

(verbal e iconográfica) e respectiva apresentação oral e escrita, segundo 

metodologias específicas adaptadas aos diferentes níveis etários e de 

desenvolvimento dos alunos. O recurso orientado a bibliotecas e museus 

(eventualmente a arquivos) torna-se fundamental neste tipo de actividades; 

▪ O contacto/estudo directo com o património histórico-cultural e regional 

local, sobretudo artístico, arquitectónico e arqueológico, através de visitas de 

estudo/trabalho de campo com carácter de recolha, exploração e avaliação de 

dados; 

▪ O intercâmbio com instituições políticas, sociais, cívicas, culturais e 

económicas, numa perspectiva interventiva no meio em que a escola se 

insere que permita a aplicação de saberes históricos em situações próximas 

do real (ex: colaboração em festejos e comemorações oficiais, intervenção 

em programas culturais e turísticos da comunidade etc.);  

▪ Observação, caracterização e interpretação de gravuras, fotografias, 

vídeos/filmes e objectos referentes a vários domínios da vida estudada das 

sociedades nas várias épocas (organização, actividades económicas, 

organização política, estrutura social, aspectos culturais e artísticos); 

▪ Realização de visitas de estudo/trabalho;  

Educação Artística 

Experiência de aprendizagem 

▪ Promover a valorização do património artístico e cultural nacional, regional 

e local de uma forma activa e interventiva. Contemplar trabalhos de 

investigação que pressuponham recolha, registo, exploração e avaliação de 
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dados e, sempre que possível, visitas de estudo; 

Educação Visual 

▪ Conhecer o património artístico, cultural e natural da sua região, como um 

valor de afirmação de identidade nacional e encarar a sua preservação como 

um dever cívico; 

O desenvolvimento curricular deve contemplar 

▪ (…) visitas de estudo, trabalhos de atelier, registos de observação no 

exterior, frequência de museus e exposições… 

Programa de História e Geografia 

de Portugal (ME) 

Objectivos gerais 

▪ Manifestar sensibilidade estética; 

▪ Interessar-se pela preservação do património cultural e natural. 

Quadro 5: relação escola-museu nos documentos do ensino oficial.  

 

Nos capítulos seguintes iremos fazer uma breve apresentação da abordagem de 

alguns conteúdos escolares. Iremos deter-nos nos conteúdos do Programa de História e 

Geografia de Portugal, especialmente os relativos à história dos descobrimentos.  

O Programa da disciplina prevê a aquisição, por parte dos alunos do 5º Ano, dos 

seguintes conteúdos relativos à História de Portugal na época dos Descobrimentos: 

 

Conteúdos Conceitos/Noções básicas 

PORTUGAL NOS ÉCULOS XV E XVI 

- “De Portugal às Ilhas e ao Cabo da Boa Esperança 

- A Chegada à Índia e ao Brasil 

- O império português no século XVI 

- Os arquipélagos da Madeira e dos Açores 

       - Os traços morfológicos e os cursos de água 

       - O clima e a vegetação natural 

       - Recursos naturais, colonização e actividades  

         Económicas 

- Os territórios na África, Ásia e América 

      - Os recursos naturais e as actividades  

         económicas 

      - A diversidade étnica e cultural das populações 

      - Colonos mercadores e missionários 

- A arte urbana no século XVI – Lisboa quinhentista 

       - O crescimento da cidade 

      - O Porto de Lisboa e o comércio 

      - A Corte e as criações culturais254”.  

 

“Expansão marítima; Arquipélago; Vento; Corrente 

marítima, Meridiano;  

 

Paralelo; Caravela; Nau; Carta náutica, Astrolábio; 

Quadrante; Capitania; Missionação; Colonização; 

 

 

 

Escravo; Etnia; Migração; Emigração; Imigração, 

Planta; Situação; Monopólio;  

 

 

     

Especiarias; Arte Manuelina255”.  

Quadro 6: conteúdos de História de Portugal na época dos Descobrimentos. 

                                                 
254

 Programa de História e Geografia de Portugal, Organização Curricular e Programas, Ensino Básico, 2º 
Ciclo, Volume 1, pp. 87, 88. 
255

 Idem. 
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2.2 – Os materiais pedagógicos escolares 

 

Existem casos muito interessantes de manuais escolares, embora raros, em que 

se nota uma relação muito significativa entre os conteúdos programáticos e a arte 

pictórica em particular. Trata-se de alguns manuais de Português da Texto Editora, 

onde, de facto, é recorrente a presença de reproduções fotográficas de pintura e, por 

vezes outros géneros artísticos a coabitarem com os textos literários, entrelaçamento que 

visa levar os alunos a alcançarem novos significados e a desenvolverem competências, 

não só do foro intelectual como também emocional, estando, ao mesmo tempo, a alargar 

os seus conhecimentos de cultura geral e, em especial, da arte. O mesmo não se poderá 

dizer em relação a manuais de Português para os restantes ciclos, já que na maioria dos 

casos se opta por inserir desenhos que pretendem representar com fidelidade os temas 

dos textos que constam destes manuais, não se operando, neste caso, uma relação de 

inferência mais complexa, entre eles, tal como acontecia com os manuais atrás 

referidos. Para além deste exemplo, ocorre-nos um outro, mais recuado no tempo e mais 

afastado no espaço, nomeadamente os Manuais Lagarde et Michard, manuais de 

Literatura Francesa do Ensino Secundário, onde a arte é parte integrante dos 

conhecimentos a serem adquiridos pelos estudantes. Efectivamente, nestes livros, a arte 

é indissociável da literatura. Os casos ainda há pouco referidos parecem-nos 

interessantes pois o objecto de estudo para o qual eles foram concebidos enquanto 

ferramenta didáctica, a língua, não está obrigatoriamente em relação directa com as 

artes visuais e, no entanto, quem elaborou aqueles manuais fez uma opção que consiste 

em colocar duas formas de arte lado a lado, a literatura e as artes pictóricas, pondo-as a 

falar umas com as outras. Curiosamente, ainda bem há pouco tempo, foi defendida uma 

tese de doutoramento (Jousselme, gwladys, 7 de Dezembro de 2011, Sorbonne) na qual 

se propõe uma abordagem do estudo do Francês Língua Estrangeira através das artes. 

Trata-se de um trabalho de investigação que foi elaborado com a colaboração entre 

académicos e profissionais do Serviço Educativo do Museu Russo de S. Petersburgo.  

Noutros casos, os manuais de História e Geografia de Portugal, apresentam de 

uma forma muito consciente e assumida a relação entre os conteúdos programáticos e o 

património em geral. De facto, em alguns manuais, para cada unidade de conhecimento, 

podemos encontrar documentos vários, que consistem em reproduções fotográficas de 

artefactos, pinturas, esculturas, mapas de épocas específicas, páginas de manuscritos, 

gravuras, fotografias de monumentos e até sugestões de visitas a esses sítios e a museus 
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de vários tipos. Já que foi feita a opção de colocar lado a lado, e de uma forma tão clara 

e óbvia os acontecimentos históricos com o património, faltava, talvez o mais difícil de 

fazer, dadas as questões de ordem cultural e política, que seria colocar lado a lado 

professores do ensino oficial e educadores e conservadores dos museus a colaborarem 

na concepção dos manuais escolares, assim como em novas propostas e estratégias 

pedagógicas que viessem a integrar uma política educativa formalizada e instituída na 

lei. A falta de informação referencial sobre a origem das obras reproduzidas e os 

museus onde podem ser vistas, assim como a não existência de propostas claras de 

observação e análise das mesmas, atestam da falta desse entrosamento necessário entre 

a cultura e a educação.   

A seguir iremos dar alguns exemplos da apresentação e utilização do património 

em manuais de História e Geografia de Portugal do 5º Ano (2º Ciclo). 

 

De uma maneira geral, a apresentação dos conteúdos temáticos é feita com recurso a: 

                - Ilustrações e desenhos como opção generalizada; 

                - Gráficos;  

                - Esquemas com a informação organizada; 

                - Fotografias de época em que não há indicação do autor, origem e local 

                  fotografado, proveniência, arquivo de fotografia; 

                - Caricaturas que não indicam data. O objectivo é ensinar a interpretar  

                  documentos visuais;               

                - Pormenores de pinturas, gravuras, tapeçarias etc.; 

                - Retratos; 

                - Documentos reais adaptados. 

                - Mapas sem referência de escala. 

 

No manual do 5º Ano, Navegar, História e Geografia de Portugal, dos autores 

Ana Amorim, Beatriz Vargas, Maria João Lobato, apresentam-se objectos como se 

estivessem expostos numa vitrina de museu e etiquetados segundo as normas 

tradicionais de alguns museus, o que pode ser visto na página 21 do Manual, para a 

abordagem do tema, Os povos recolectores da península Ibérica
256

. 

                                                 
256

 O documento referido, página 21 do Manual Navegar, História e Geografia de Portugal, Ana Amorim, 
Beatriz Vargas, Maria João Lobato, encontra-se em anexo, tal como as restantes páginas dos manuais 
aqui referidos. 
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Para a abordagem do tema, As descobertas do século XV, na página 103 é feita a 

apresentação dos instrumentos de navegação. Descobrir os tipos de navios depende da 

observação de ilustrações dos mesmos. Estas consistem em pequenos desenhos, as quais 

dificilmente ajudam o aluno a ter uma ideia clara da dimensão e real aparência de cada 

embarcação. 

Para falar sobre os hábitos e costumes da Lisboa quinhentista, a página 133 

apresenta documentos sem qualquer referência, sendo exemplo disso a figura 2 e a 

figura 3
257

, assim como utiliza excertos de documentos autênticos adaptados. As 

reproduções são muitas vezes demasiado pequenas com muitos elementos ilegíveis. 

Falta referir onde se encontram expostos os objectos apresentados nas páginas 134 e 

135 (Custódia de Belém) e 140 (retrato de D. Sebastião), erro que é cometido a maior 

parte das vezes nos manuais. 

Na página 154, é feita a proposta de uma encenação com o objectivo de Viver o 

passado, mas aqui sentado. O objectivo do projecto é que um aluno faça de 

entrevistador e outro faça de entrevistado, sendo que este pertence a um grupo de 

recolectores. Este projecto ganharia muito em articulação com um museu arqueológico. 

O Museu Nacional de Arqueologia tem por vezes propostas de “História ao vivo” e 

exposições especializadas que podem ser muito úteis no desenvolvimento destes temas.  

A página 164 tem outra proposta de projecto, o qual pode consistir na realização 

de uma exposição - resta saber com que tipo de objectos e critérios expositivos - ou de 

um trabalho escrito ou uma dramatização sobre a “Vida a bordo no tempo das 

descobertas”. Acreditamos que a existência de exposições sobre os descobrimentos 

seriam muito úteis para os professores aprofundarem este conteúdo. Aliás, a fotografia 

apresentada na página 164 não está ali por acaso, pois ela apresenta vários alunos de 

uma turma no interior de um navio. O ideal seria mesmo conhecer uma embarcação. 

Dá-se ainda outro exemplo, o manual de História e Geografia de Portugal, 

volume 2, da Texto Editora, 2010, 5º Ano. Os autores são Ana Oliveira, Francisco 

Cantanhede, Marília Gago. A Revisão científica foi realizada pelo Professor D. João 

Alves Dias, Universidade Nova de Lisboa, pelo professor D. Jorge de Alarcão, 

Universidade de Coimbra e pela professora D. maria Helena cruz Coelho, Universidade 

de Coimbra. 

                                                 
257

 A página 133 deste manual é apresentada em anexo. 



117 

 

Na página 13 é apresentada uma pintura, que parece medieval, cuja proveniência 

fica para alunos e professores desconhecida, pois nada a situa no tempo e no espaço. O 

objectivo é descrever o ritual alimentar num banquete palaciano, com o apoio de quatro 

questões orientadoras. O mesmo tipo de exercício é pedido na página 15, pois pretende-

se a análise comparativa de dois documentos com proveniência ou paradeiro 

desconhecidos. 

Na página 21 do mesmo manual é feita uma proposta para a escrita de um 

inventário. Não sabemos se os alunos são ensinados a fazê-lo, seguindo, por exemplo, 

um modelo de inventário. O objectivo é que os alunos procurem na sua região 

monumentos de dois estilos (românico e gótico) e que os fotografem. Depois é-lhes 

pedido que escrevam um texto, o que é vago, referindo o século da sua construção, 

quem os mandou construir, e algumas das suas características, o que é igualmente vago. 

Também poderia ser aliciante para os alunos, pedir-lhes que inventariassem 

monumentos ainda por inventariar, isto é ao abandono, iniciando, deste modo, um 

projecto de reabilitação e quem sabe de protecção e futuro restauro e conservação dos 

mesmos. A seguir apresentamos o exercício de inventariação proposto aos alunos, o 

qual poderá ser igualmente consultado em anexo. 

 

O pequeno historiador 

 

Procura na tua região, exemplos de 

monumentos dos dois estilos (românico e 

gótico). Fotografa-os e escreve um texto, 

referindo o século da sua construção, quem os 

mandou construir e algumas das suas 

características. Depois integra-os no teu dossiê 

A minha História de Portugal. 

 

Na página 42 do manual de História e Geografia de Portugal apresenta-se um 

mapa do mundo antes das descobertas marítimas do século XV com proposta de 

exploração através de uma análise comparativa com um mapa actual. Este mapa não 

tem escala visível e é apresentado numa dimensão desadequada pela sua pequenez. 

Na página 45 apresentam-se instrumentos de navegação tal como na maioria dos 

manuais do 5º Ano, mas aqui faz-se uma tentativa de tornar este saber empírico e 

prático ao apresentar os mesmos instrumentos a serem manuseados, embora tal aconteça 
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através de ilustrações. Recordamos nesta altura uma comunicação de um professor num 

dos encontros proporcionados pela APOM (APOM/87), o qual referiu que a ida ao 

museu fê-lo poupar uma explicação sobre instrumentos de navegação e armas que 

tomaria um bom número de aulas. 

Nas páginas 46 e 49 deste manual pretende-se que os alunos conheçam as 

características específicas da nau e da caravela e que compreendam as suas diferenças. 

Para o fazerem devem observar aquilo que nos parece ser uma maqueta de uma caravela 

(página 46) e uma gravura do século? Ou excerto de gravura ou pintura? 

Nas páginas 64 e 65 pretende-se dar conta de uma das consequências das 

viagens dos Descobrimentos, a diversidade cultural. Mais uma vez, apresentam-se 

pormenores de gravuras com textos ilustrativos de cada uma das culturas que se 

pretende dar a conhecer aos alunos. Relativamente a esta questão da diversidade 

cultural, parece-nos que uma ida ao Museu Nacional de Arte Antiga pode ser muito útil 

para abordar esta questão. Recordemos antecipadamente a observação de uma visita 

guiada feita no mesmo museu e dirigida a um grupo escolar, e especialmente o 

momento em que foram observados os Biombos “Nambam”. Estes objectos são de uma 

extraordinária riqueza histórica, já que nos dão conta do contacto dos portugueses com 

os povos do extremo asiático e da visão que uns tinham dos outros.  

Apresentam-se as páginas 68 e 69 deste manual de História e Geografia de 

Portugal para que possa ser exemplificada a importância dos objectos do património e o 

recurso aos mesmos para contar a história. Como as crianças e os professores ganhariam 

em observar e contactar de perto com estes objectos! 

 Dar-se-á um último exemplo de manual, mas apenas focaremos aquilo que o 

distingue dos restantes manuais antes apresentados. Trata-se igualmente de um manual 

do 5º Ano, intitulado, Saber em Ação, cujos autores são Eliseu Alves, Ana isabel Silva e 

Manuela Mendes, da Porto Editora.  

Na página 139, sugere-se uma vez mais a montagem de uma exposição na sala 

de aula sobre Ceuta. Na página 141, aparece um padrão (colocado por Diogo Cão no 

Cabo de Santa Maria) dentro de um suporte, tal como foi fotografado no museu ou 

noutro local onde actualmente ainda se encontre. Na página 143, sugere-se aos alunos 

que visitem em família e em Vila do Conde, a alfândega, a nau quinhentista e o museu 

de Bilros. Na página 145 deste manual, propõe-se, mais uma vez em família, a visita ao 

Museu da Marinha em Lisboa “onde, entre outras coisas, poderás ver uma réplica de 

uma caravela latina e alguns instrumentos de navegação utilizados pelos marinheiros 
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portugueses nos Descobrimentos
258

”. Neste manual, são frequentes as propostas de 

visita a diferentes museus, com o objectivo de complementar a abordagem dos 

conteúdos de História e Geografia de Portugal, feita em aula. Trata-se de um trabalho 

muito interessante, por parte dos autores deste manual, os quais parecem estar bem 

conscientes da necessidade de cruzar a informação teórica transmitida em aula com a 

visita aos museus e outros locais históricos. 

Em matéria de conclusão, resta-nos referir que a unidade didáctica sobre os 

descobrimentos, assim como qualquer outra, ficariam enriquecidas com a visita a 

museus. Por exemplo, a visita ao Museu da Marinha seria indispensável, pois, por 

exemplo, muitas crianças ficam sem saber distinguir uma nau de uma caravela, tal como 

não conseguem ter plena noção de como teria sido a vida a bordo, sendo que as viagens 

desenrolavam-se por meses a fio. A compreensão da forma como eram utilizados os 

instrumentos náuticos também seria facilitada podendo dar-se a possibilidade de os 

alunos poderem observar instrumentos verdadeiros ou as suas réplicas e sobretudo de 

poder manuseá-los afim de melhor perceber o seu funcionamento. Existem pelo país 

outros museus que com certeza seriam de grande utilidade para a abordagem dos 

Descobrimentos. Resta saber quais são, quais as actividades propostas ou que podem ser 

projectadas por estas instituições e, finalmente, de que maneira, poderão as escolas ter 

acesso a tal informação de forma a pôr em prática a utilização de um recurso didáctico 

tão valioso como o são os museus.  

  

 

3 – Ofertas educativas no Mosteiro dos Jerónimos  

 

O Serviço Educativo do Mosteiro dos Jerónimos/Torre de Belém anuncia deste 

modo os seus objectivos: 

 

   “O Serviço Educativo do Mosteiro dos Jerónimos/Torre de Belém pretende ajudar os professores a 

tirar o maior partido do ambiente histórico, qualquer que seja a disciplina que leccione. De facto, a visita a 

estes monumentos constitui não só uma oportunidade especial para o ensino da História, mas pode também 

proporcionar experiências aliciantes para estudantes de muitas outras áreas259”. 
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 Parece-nos que se parte do princípio de que este Serviço Educativo pretende 

funcionar como complemento das escolas e especialmente da disciplina de História, 

embora se ressalve que também poderá “proporcionar experiências aliciantes para 

estudantes de muitas áreas”. Presume-se que, entre outras disciplinas, a História da Arte, 

Educação Artística e Visual ou de Português poderão igualmente encontrar ali meios de 

serem complementadas.  

 O mesmo serviço educativo funciona ao serviço do Mosteiro dos Jerónimos e da 

Torre de Belém. No âmbito deste trabalho, apenas nos deteremos no serviço educativo 

do Mosteiro dos Jerónimos.  

As actividades propostas são as visitas guiadas, as quais se destinam a grupos 

escolares, a partir do 7º Ano de escolaridade. Ora, o programa de História do 7º Ano 

está relacionado com os dois monumentos em questão e, decerto, os alunos deste nível 

escolar ganhariam muito com a possibilidade de usufruírem de actividades propostas 

especialmente para eles. Os alunos do 1º e 2º Ciclos, que também abordam o tema dos 

descobrimentos, parecem não ter sido esquecidos, pois no final da página internet dos 

monumentos informa-se que também se realizam “visitas guiadas com actividades para 

os alunos do pré-escolar, 1º e 2º ciclo do ensino básico”. Para além das visitas guiadas, 

são igualmente sugeridos percursos temáticos, mas estes destinam-se apenas ao público 

sénior. Achamos, no entanto, que as visitas temáticas constituem uma excelente forma 

de proposta pedagógica para o público escolar, pois, não limitando o conteúdo das 

actividades desenvolvidas no museu, as suas propostas podem não ser frutuosas e 

aliciantes para os alunos. Michel Allard e Suzanne Boucher
260

 alertam para este perigo 

salientando que se “l’objet d’apprentissage est trop vaste, l’élève ne retiendra, lors d’une 

activité relativement courte, que peu de choses (…) pour pallier à cette difficulté, on 

suggère de determiner un thème à l’activité. Il servira de cadre à l’intérieur duquel on 

poura insérer l’activité tenue au musée. Ce thème permetra aussi de dégager les critères 

qui présidèrent au choix des objets exposés utiles à l’activité, à la sélection d’éléments 

contenus dans le programme. Le thème devient ainsi un élément intégrateur permettant 

d’unifier le musée et l’ecole”.  

 Enumeramos outras actividades propostas, sendo elas as oficinas pedagógicas, as 

quais se destinam preferencialmente às crianças do Pré-Escolar e do 1º e 2º Ciclos do 

Ensino Básico. Os grupos não podem ter menos de dez participantes e, num primeiro 
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momento faz-se uma visita orientada pelo monumento, “com vista a despertar a atenção 

das crianças para os aspectos que, posteriormente, irão ser trabalhados num segundo 

momento”. As propostas específicas de ateliês e sua breve descrição poderão ser 

consultadas num documento inserido em anexo
261

, apresentando as várias oficinas 

realizadas no Mosteiro dos Jerónimos.  

 Os materiais pedagógicos sugeridos são semelhantes àqueles que são propostos 

por outros Serviços Educativos, nomeadamente S.E. de monumentos. Um deles é um 

“Guião de visita ao mosteiro dos Jerónimos
262

” o qual descreve cronologicamente cada 

espaço que se vai atravessando ao longo da visita. A primeira observação que aparece 

no guião é que “a tua visita deverá começar no exterior do monumento
263

”, onde é 

prevista a contextualização histórico-geográfica do monumento, a explicação da génese 

da construção do mesmo e a observação e descrição de alguns aspectos arquitetónicos e 

escultóricos da fachada. Alerta-se para as várias representações de S. Jerónimo que os 

visitantes irão encontrar muitas vezes e onde se localizam. Segue-se de imediato para a 

Igreja, acerca da qual é fornecida informação sobre a estrutura e ornamentação, o 

mesmo acontece relativamente ao Claustro, o Refeitório, saindo-se novamente pelo 

Claustro em direcção à Sala do Capítulo, sendo que, ao passar pelo túmulo de Fernando 

Pessoa há uma alusão à “Mensagem”, através do poema “Mar Português”. Na Sala do 

Capítulo refere-se a sua função, situação isolada em relação aos restantes espaços do 

mosteiro, pois nunca se falou na vida dos monges naquele local. Regressa-se à História 

da Arte, sem deixar de alertar para a presença dos diferentes túmulos com que se vão 

cruzando, chegando, por fim ao Coro Alto. Constata-se neste guião uma abordagem 

muito geral do monumento, não existindo uma unidade temáticas que possibilitaria uma 

mais fácil aquisição de conhecimento sobre o Mosteiro dos Jerónimos e a sua época. É 

claro que alguns educadores do serviço educativo, não seguirão totalmente à letra o 

referido guião e, possivelmente as suas visitas serão mais ricas em informação relevante 

para o público-alvo. Neste ponto do trabalho apenas nos debruçamos sobre os materiais 

fornecidos pelo sítio do Mosteiro na Internet.  

 Existe outro guião
264

 o qual se destina a crianças dos 6 aos 12 anos e que se 

distingue do anterior por apresentar menos informação teórica e sobretudo por sugerir 
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actividades lúdico-pedagógicas, a partir da informação disponibilizada, o que nos parece 

bastante interessante, pois as crianças não receberão apenas uma apresentação 

expositiva da informação sobre o monumento, sendo-lhes também permitida uma 

atitude mais participativa, através de uma abordagem indutiva. 

 Parece-nos que as propostas educativas do Serviço Educativo do Mosteiro dos 

Jerónimos não assentam num projecto educativo de museu, forjado de raiz tal como é 

proposto por guiões de planificação de actividades pedagógicas desta natureza. Não 

sabemos se os educadores desta instituição conhecem os referidos guiões ou algum 

modelo de educação museal. As visitas propostas às escolas são menos temáticas, tal 

como é anunciado no sítio do Mosteiro dos Jerónimos, elaboradas a partir de um 

percurso sequenciado, sala após sala, forjando assim um discurso expositivo, de 

História da Arte, entrecortado com informações do quotidiano monástico e de outros 

âmbitos, por vezes anacrónicos, como quando se passa pelo túmulo de Fernando Pessoa 

ou de outra personalidade importante. Este tipo de percurso é habitual em muitos 

museus. O percurso, em que as explicações das salas e dos objectos são as mesmas para 

todo o público, apenas se alterando o tipo de linguagem. No Palácio Nacional da Ajuda, 

Palácio Nacional de Queluz ou Palácio Nacional de Mafra, acontece o mesmo, 

percorrem-se salas, repletas de objectos, nem sempre da mesma época, que foram 

ocupadas por diferentes gerações, salas que contam diversas histórias. Para que os 

discursos provenientes dessas exposições sejam coerentes, é necessário fazer escolhas. 

A escolha de temas é de facto uma das soluções.  

 

4 - As vantagens da escola ir ao museu 

 

“A educação é o ponto central de toda a actividade dos museus. Não hesito em dizer que a educação e 

a promoção da aprendizagem são o principal objectivo dos museus. Digo mais, a educação é a única razão de 

ser dos museus. A consciência disto tem implicações profundas na definição de uma política educativa para os 

museus, porque significa que a política educativa se identifica muito com a política museológica global, que os 

factores educativos são os determinantes da política museológica e que, de facto, todas as políticas 

museológicas são subservientes da política educativa, o seu objectivo não é senão dar apoio ao cabal 

cumprimento da principal função do museu, que é educar265”. 

 

Aprender com entusiasmo, com prazer, percorrendo os trilhos abertos pela 

curiosidade, é aquilo que qualquer criança merece ter em qualquer parte do mundo. Este 
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é o percurso que normalmente as crianças fazem em casa, nos parques infantis e 

florestas percorridas até terem entrado na sala de aula com seis anos de idade e de 

perceber que ali, terão que ficar sentados o dia inteiro a ouvir, a aprender, concentrados 

e a tentarem imaginar aquilo que lhes é mostrado por palavras e quase nunca através dos 

objectos ou da experiência daqueles que dominam os assuntos tratados em aula. Através 

de uma abordagem dedutiva, compreendem e memorizam as regras e depois encontram 

as aplicações das mesmas e raras vezes, numa abordagem indutiva, observam primeiro 

os factos, confrontam-nos, a fim de descobrir as relações que existem entre eles. Só 

depois é que tiram conclusões.  

 Os adolescentes, por seu torno, há anos que passam parte dos seus dias sentados 

a ouvir os professores com maior ou menor desinteresse, consoante os casos e vêm a 

visita ao museu como um momento oportuno para não haver aulas e menos como uma 

ocasião para aprender e ver algo diferente. A saída da escola pode ser uma ocasião para 

sair do isolamento a que se devotam os adolescentes e a possibilidade de confrontarem 

as suas certezas e teimosias com outras realidades. Na sua obra intitulada, «Ética para 

um Jovem», Fernando Savater dirige-se nestes termos ao seu filho, um adolescente com 

15 anos: 

 

“As coisas podem ser bonitas e úteis (…) mas os homens, o que querem – o que queremos – é ser 

humanos, não instrumentos nem bichos. E queremos também ser tratados como seres humanos, porque a 

humanidade é algo que em boa medida depende do que fazemos uns com os outros (…) o homem não é 

somente uma realidade biológica (como os pêssegos e os leopardos, mas também uma realidade cultural. Não 

há humanidade sem aprendizagem cultural266”.  

 

O museu e a escola têm em comum o objectivo de contribuírem para o 

desenvolvimento e formação do indivíduo, embora os métodos postos em prática por 

ambos sejam distintos, devido à grande diferença que existe entre eles, isto é, o espaço e 

o seu conteúdo. A relação de semelhança, possível de estabelecer entre ambos é assim 

transmitida no estudo intitulado «Le Musée et l’école»: 

 

“Le musée et l’école comptent parmi les institutions les plus anciennes et les plus répandues. L’une et 

l’autre concourent à la conservation, au developpement et à la transmission, de generation en generation, du 

substrat culturel d’un peuple, d’une civilisation, voire, de l’humanité. Mais chacune de ces institutions possède 

sa prope spécificité et se distingue l’une par rapport à l’autre267”. 
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Por outro lado, estas instituições não se podem substituir, nem subordinar uma à 

outra. No entanto, podem trabalhar em colaboração, no sentido de se complementarem 

no aperfeiçoamento da formação dos cidadãos, neste caso, dos jovens cidadãos. A 

escola tem apostado sobretudo na aquisição de conteúdos teóricos, tendendo a afastar os 

aprendizes da relação com o mundo dos objectos, das acções, das experiências e da arte. 

No entanto, os museus são os guardiões dos objectos e a possibilidade de experienciar e 

aprender activamente depende da integração desses objectos num programa educativo 

de museu. Por outro lado, é necessário que os professores consigam integrar no seu 

processo de ensino-aprendizagem os temas propostos para actividades educativas nos 

museus, assim como perceberem como o podem fazer. Tanto os professores como os 

educadores de museu devem aceitar o facto de que deveriam preparar visitas de estudo 

em vez de visitas de cultura geral, sobretudo quando estas se destinam a grupos 

escolares. Até hoje, já foram feitos vários estudos sobre o valor educativo das 

actividades pedagógicas propostas nos museus e a sua eficácia tem vindo a ser 

constatada, quando aquelas são planificadas tendo em conta as especificidades do 

museu em articulação com os programas escolares. João Pedro Fróis referiu num dos 

seus artigos científicos sobre educação nos museus, relativamente a pesquisas que têm 

vindo a ser feitas na área, que “as investigações referidas confirmam que o «potencial 

educativo» dos museus aumenta quando se apresentam aos alunos oportunidades para 

estabelecerem um encadeamento entre a experiência no museu com a experiência na 

sala de aula. Este potencial é baixo no caso das visitas ao museu que não integram um 

programa mais vasto e concreto nos seus objectos operacionais
268

”.  

Por esta razão o autor defende a criação de projectos educacionais em articulação com a 

escola, até porque emergem outras vantagens, nomeadamente a motivação dos alunos, 

assim como a possibilidade de desenvolver outras faculdades humanas para além das 

cognitivas:  

 

“Outro aspecto importante para o serviço educativo dos museus é o trabalho a partir dos projectos 

educacionais. (…) Quando acontece, é tripartido: envolve trabalho preparatório, visita, trabalho de follow-up 

em sala de aula. O trabalho preliminar destina-se a rentabilizar a própria visita, dela retirar o máximo de 

proveito. A visita ao museu funciona como catalisador de motivação, estimula e proporciona uma experiência 

física e consolida-a”.269 
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Outro aspecto igualmente importante nesta frutuosa articulação entre museu e 

escola é a importância da maneira como os objectos são apresentados nas exposições. 

Margarida Lima de Faria referiu, relativamente a esta questão que “tem-se consciência 

que os museus guardam nas suas colecções, objectos e espécimes, que quando 

contextualizados através de discursos expositivos bem concebidos, constituem-se como 

instrumentos pedagógicos únicos. A articulação entre produtores de museus e agentes 

do ensino escolar é fundamental para que este processo de descoberta do museu pelas 

novas populações escolares resulte numa experiência enriquecedora para todos
270

”.  

A possibilidade de complementar os conteúdos dos currículos escolares com 

visitas de estudo aos museus é bastante limitada, sobretudo se pensarmos num âmbito 

nacional. Tal como já antes referimos, as colecções dos museus regionais são bastante 

inferiores às que são apresentadas nos museus que se encontram nas grandes metrópoles 

e, desde logo, tal facto pode dificultar o estabelecimento de uma relação entre museu e 

escola, que fomente a complementaridade na construção de conhecimentos dos alunos 

do ensino oficial. Mas antes de se constatar a inviabilidade de tal articulação, cremos 

que seria extremamente útil fazer-se o levantamento de todas as actividades dos serviços 

educativos dos museus a nível nacional e saber de que modo as suas propostas poderiam 

complementar os currículos escolares de todas as disciplinas. De facto, a viabilidade da 

política educativa de alguns museus no sentido de estarem em consonância com as 

necessidades da escola vê-se reduzida a poucas possibilidades, embora acreditemos que 

não seja impossível concretizá-la. Para que os técnicos de educação dos museus 

verifiquem tal viabilidade, existem inquéritos elaborados por investigadores na área da 

educação museal, os quais podem ser adaptados para estas situações. Trata-se de 

inquéritos inseridos na primeira etapa da elaboração de um projecto educativo de 

museu, os quais podem ser consultados no Guide de planification et d´évaluation des 

programmes éducatifs, lieux historiques et autres institutions muséales
271

 ou Éducation 

et Action Culturelle, Politique et Activités: Guide Pratique, Service de Soutien aux 

Institutions Muséales
272

, um guia disponibilizado pelo Ministério da Cultura e das 

Comunicações do Canadá. Trata-se de documentos orientadores do delineamento de 
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Políticas Educativas, sobre as quais também já se falou neste estudo, os quais permitem 

que se perceba antecipadamente se determinado museu está ou não em condições de 

responder às necessidades de determinados níveis escolares ou áreas científicas. Muitos 

museus tentam responder à maior parte dos pedidos que lhes são feitos por professores, 

mas, se tivermos em atenção a necessidade das aprendizagens feitas nos museus 

resultarem a curto e a longo prazo nas aprendizagens dos alunos, se calhar certos 

museus não terão verdadeiramente atingido os objectivos que devem ser alcançados por 

um SE com uma Política Educativa planeada e desenvolvida em função de objectivos e 

critérios rigorosos. A concepção de actividades educativas em função de teorias e de 

modelos de educação museal, é vista por alguns educadores de museu como sendo 

castradora e inadequada para os museus e centros de arte. No encontro sobre Museus e 

Educação (2001), José Pedro Caiado referiu que os “museus têm que inventar a cada 

momento as formas de intervenção junto do seu público. Os modelos não existem, o que 

abre um espaço de intervenção criativa muito amplo e necessita fundamentalmente de 

pessoas disponíveis que dentro da instituição e numa perspectiva interdisciplinar se 

afirmem como parceiros nesta descoberta
273

”. 

Num outro estudo também realizado pelos autores, Michel Allard e Suzanne 

Boucher, numa obra que já foi citada neste estudo
274

, é referido que “les musées sont 

peu visités par les écoles parce que les enseignants n’ont pas appris à utliser les 

ressources du musée dans leur enseignement
275

”. Por seu turno, os educadores dos 

museus, lamentam o facto de os professores não saberem aproveitar as suas propostas 

educativas. A responsável pelo SE do Centro de Arte Contemporânea coloca a seguinte 

questão num texto intitulado «Utopia ou desafio», “quando a exposição em exibição não 

é ilustrativa da matéria abordada na aula, porque simplesmente desistem de vir
276

? 

Michel Allard e Suzanne Boucher (1998), dão a sua resposta a este tipo de pergunta 

afirmando que “il apparaît que l’école serait prête á utliser le musée dans la mesure où 

celui-ci offre des programes adaptés aux élèves et congruents avec les objectifs des 

curricula scolaires
277

”. Parece, de facto, que os professores têm duas perpectivas do 

museu, sendo que alguns vêem a ida ao museu como uma saída recreativa e outros 
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sentem a necessidade de integrar a mesma nos seus programas de ensino, até porque 

isso lhes é exigido por algumas comissões escolares, as quais requerem que a saída da 

escola ao museu se integre nos programas escolares.   

A fim de encontrar uma solução para a ausência de uma teoria educativa baseada 

na natureza da “expérience muséale
278

”, foram propostos modelos didácticos de 

educação nos museus, isto é, uma “representação abstracta de um fenómeno”, (Allard e 

Boucher, 1998, p. 16). Pode-se partir de modelos já elaborados para se chegar a um 

modelo definitivo ou ideal, sendo que um modelo “ne constitue pas um patron à suivre. 

Il s’agit surtout d’un shéma d’action didactique pourvu d’une base scientifique et 

découlant de príncipes psycho-pédagogiques, shèma se concrétisant en une multitude de 

variantes au niveau des stratégies d’intervention” (Desrosiers, 1984, pp.131-132 in 

Allard e Boucher, 1991, p. 17). É o modelo didáctico que permite a elaboração de um 

programa educativo que não seja intuitivo, o qual inclua actividades dirigidas ao público 

que nos interessa neste estudo, o escolar, e prosseguindo objectivos que podem ser de 

natureza pedagógica, lúdica, científica ou outra, não se devendo excluir mutuamente, 

podendo estes coexistir de forma pertinente. Allard e Boucher (1991) estruturaram o 

modelo didático em três partes: 

 

- 1º Parte: preliminares (descrição do contexto educativa no qual se insere o  

  programa educativo): 

          - Escolha do(s) objectivo(s) em função da colecção do museu e dos  

             programas escolares; 

          - Descrição do público a quem se dirige o programa educativo; 

          - Análise dos agentes (educadores do museu e da escola) e do meio. 

- 2º Parte: realização 

           - Preparação (fora do museu/na escola); 

           - Prolongamento na escola da actividade educativa realizada no museu. 

- 3º Parte: Avaliação 

           - Determinação dos elementos avaliados; 

           - Como avaliar; 

           - Quando avaliar, 

           - Recolha das informações; 

           - Análise dos resultados; 

           - Tomada de decisões. 

 

                                                 
278

 Idem, p. 27. 
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Antes de passar à elaboração de uma Projecto Educativo de Museu, é necessário 

que os seus executores se questionem se o seu projecto é exequível e válido. Estamos 

numa etapa preliminar. Não o deverão fazer oralmente ou recorrendo à sua intuição, 

mas sim através da recolha de dados muito concretos, os quais permitem a descrição de 

uma dada realidade educativa (Allard e Boucher: 1982, p. 21). A elaboração de uma 

grelha de recolha de dados é aconselhada, na qual devem constar todos os elementos 

que permitem descrever a realidade educativa, isto é, o(s) objectivo(s); os destinatários; 

os agentes e o meio. 

A colecção do museu deverá ser inventariada e terá que ser determinado de que 

modo será feita a sua utilização. A escolha de um tema pode ser um auxiliar na selecção 

dos objectos. É aconselhado “limiter le contenu de l’activité ténue au musée, mais 

s’assurer qu’il poura être compris et assimilé (…) dans un musée, grand est le danger de 

se disperser et de s’éparpiller aux quatre vents
279

”.  

Definir os fundamentos didácticos de um programa educativo é muito 

importante. A saber, que tipo de aprendizagem se pretende que seja feita no museu. Na 

maior parte destas instituições, parece ser caso assente que a construção de 

conhecimento deve ser indutiva, pois esta implica a observação dos factos, seguida do 

seu confronto, a fim de descobrir as relações que existem entre eles e, finalmente, tirar 

conclusões. O ideal é que: antes da visita, na escola, sejam explorados os temas e 

levantadas questões, durante a visita se efectue a recolha de informação e, depois da 

visita se elabore a síntese das conclusões retiradas no terreno. Alard e Boucher propõem 

também um quadro de apresentação de um programa educativo o qual deve 

compreender a apresentação do objecto de estudo/temática, os objectivos do programa 

escolar, a enumeração das actividades e o quadro de apresentação das mesmas, o qual se 

desenvolve a partir dos seguintes tópicos: 

- Le titre de l’activité; 

- Le résumé de l’activité; 

- Les objectifs pédagogiques; 

- Le matériel;  

- Les situations d’apprentissage280. 

As estratégias de ensino ou de aprendizagem postas em prática no museu devem 

ser elaboradas tendo em conta os recursos humanos, os recursos materiais do museu e a 

viabilidade daquelas estratégias.  

                                                 
279

 Allard, M. & Boucher, S. (1991). Le musée et l’école: Ed.Hurtibise, HMH, 30-31. 
280

 Idem, p. 41. 
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A última etapa deve consistir na avaliação do programa educativo, a fim de ser 

determinado o seu valor e a sua qualidade. Por outro lado, uma avaliação feita 

sistematicamente permite que seja confirmado com rigor quais os elementos a manter 

no programa educativo e quais são os que devem ser modificados. Para efectuar a 

avaliação deve ser determinado o que vai ser avaliado, como avaliar, quando avaliar, 

proceder à recolha da informação, analisar os resultados e, finalmente, tomar decisões.   

No próximo capítulo, o último deste estudo, serão apresentados alguns casos de 

projectos educativos de museus, dos quais se teve um conhecimento mais aprofundado 

do que o caso que foi utilizado como exemplo neste capítulo, o Serviço Educativo do 

Mosteiro dos Jerónimos.  
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PARTE IV  

 

DIAGNÓSTICO DE UMA SITUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“A noção de que as instituições culturais são locais de emancipação da 

sociedade, fundadores de consciências críticas e agentes construtivos de mudanças 

nos vários campos do conhecimento e das expressões, constitui o fundamento que 

justifica a actualização da sua função educativa. A criação de novas metodologias e 

práticas ao nível da gestão dos serviços educativos vem responder a esta 

necessidade real
281

”. 

 

 

 

 

                                                 
281

 Barriga, Sara, Plano de acção Educativa: alguns contributos para a sua elaboração in Serviços 

Educativos na cultura, Coordenação Sara Barriga e Susana gomes da Silva, Setepés, Colecção Públicos 

nº 2, p.43. 
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1 - Estudo e observação directa da mediação entre museus e escolas  

 

 A fim de se tomar conhecimento das propostas educativas realizadas nos 

Serviços Educativos e de percebermos a maneira como aquelas eram executadas, foram 

seleccionados alguns museus em Lisboa. A escolha das instituições fez-se em função do 

seu tempo de existência e também do tipo de propostas aí realizadas.  

Quando se deu início ao trabalho de campo, conhecia-se o ponto de partida, mas 

desconheciam-se as restantes etapas. Isto é, sabia-se que se começaria pela observação 

das actividades educativas no Museu Nacional de Arte Antiga, por este ter sido o 

primeiro Serviço Educativo a funcionar em Portugal e por o seu modelo educativo ter 

sido adoptado por grande parte dos Serviços Educativos a funcionar no país, a partir dos 

anos 60. De facto interessava-nos perceber até que ponto a influência do M.N.A.A. seria 

verificável noutros museus.  

Apesar do número de museus observados constituir um corpus de 7 instituições, 

pensamos que é uma amostra relevante e, logo que os dados recolhidos são 

significativos para podermos tirar as conclusões pretendidas.  

Para além do M.N.A.A., os restantes museus foram selecionados em função de 

outros critérios. O Museu Gulbenkian interessou-nos por ter sido uma das instituições 

cujo Serviço Educativo recebeu influências muito significativas do M.N.A.A., tal como 

já foi referido na Parte II deste estudo. Os restantes museus foram integrados nesta 

dissertação em função da sua tipologia e da data de fundação do seu Serviço Educativo. 

O M.N.A.A., o Museu Gulbenkian e o Centro de Arte Moderna são muito significativos 

no universo dos museus observados. Os dois primeiros, pela antiguidade dos seus S.E. e 

o último pela contemporaneidade das propostas do seu Serviço Educativo. O Museu da 

Cidade interessou-nos ser um Museu Municipal, cujo Serviço Educativo tem sido 

extremamente activo. O Palácio Nacional da Ajuda, sendo um palácio, representaria 

outro exemplo no leque de Serviços Educativos observados, enquanto o Museu 

Nacional de Arte Contemporânea nos interessava por ter igualmente surgido nos anos 

90 e pelo tipo de exposições que lá são apresentadas. Infelizmente não nos foi possível 

acompanhar mais do que uma visita no M.N.A.C., por sinal dirigida a um professor que 

preparava uma visita ao museu, com os seus alunos. Ainda assim, esta visita interessou-

nos por nos dar informações sobre a maneira como algumas visitas ao museu são 

preparadas pelos docentes antecipadamente, embora, neste caso, ele visasse 
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essencialmente enriquecer a cultura geral dos seus alunos, não apresentando objectivos 

específicos à coordenadora do museu, que o acompanhou nesta visita.  

Por seu turno, a escolha do CAM, deveu-se à sua recente criação e ao termos 

conhecimento da relação existente entre este Serviço Educativo e investigadores das 

universidades, designadamente na área da educação nos museus. 

As observações e os inquéritos dirigidos às coordenadoras dos Serviços 

Educativos foram realizados em 6 museus, nomeadamente o Museu Nacional de Arte 

Antiga, o Museu Gulbenkian, o Museu Nacional de Arte Contemporânea, o Museu 

da Cidade, o Palácio Nacional da Ajuda, cuja coordenadora não chegou a responder 

ao inquérito e o Centro de Arte Contemporânea da Gulbenkian. O M.N.A.A. foi o 

primeiro museu onde funcionou um Serviço Educativo, seguindo-se-lhe o Museu 

Gulbenkian, depois o M.N.A.C., o P.N.A., o Museu da Cidade e finalmente o C.A.M.. 

 

MNAA 1953 

MG 1970 

MC 1986 

MNAC 1994 

PNA Anos 90 

CAM 2002 

Quadro 7: data da fundação de cada serviço educativo. 

   

Tal como poderá ser verificado, através do quadro com o calendário das 

observações de actividades em museus, foram integradas na sequência das mesmas, três 

que não correspondem totalmente aos objectivos de análise deste trabalho, ou seja, a 

observação de uma visita-guiada no Museu da Água (Estação Elevatória dos 

Barbadinhos), outra na F.C.G. à exposição Natureza-Morta, uma obra à hora do 

almoço e, finalmente, uma visita no Museu Rafael Bordalo Pinheiro. No primeiro caso, 

trata-se de um museu da ciência, caso excepcional num universo de museus de arte ou 

de história reunidos no âmbito do presente estudo, sendo que não nos concentrámos 

aqui nos museus da ciência, por apresentarem características distintas no que toca a 

educação museal. No segundo caso, a visita destinava-se a um público adulto e não ao 

escolar e neste trabalho, apenas nos interessa o público escolar. O último caso isola-se 

dos restantes em estudo, por o público-alvo ter consistido em visitantes com 

necessidades especiais (NEE). Embora estes três casos destoem dos restantes, não deixa 

de ser possível tirar conclusões, ao cruzar o estudo destes com aqueles que mais nos 
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interessaram para este estudo, pois constatou-se que mesmo quando o público é 

diferente, não deixam de se manter certas estratégias educativas nos museus. E, ainda 

que se esteja num museu da ciência, a adopção de visitas-guiadas expositivas de 

carácter menos prático também pode ser a opção realizada pelos seus educadores, como 

é o caso do Museu da Água, Estação Elevatória dos Barbadinhos. 

 

Instituição 
 

Dia da 
observação 

Actividade Educador/a 
(mediador/a) 

Público 
(escola e nível escolar) 

Palácio 
Nacional da 
Ajuda 

Outubro de 2010. Visita Geral (os dois 
pisos). 

Leonor, técnica de 
acolhimento e de 
vigilância. 

Ensino Primário (4º Ano).  

Museu Nacional 
de Arte Antiga 

Novembro 2010. Visita Geral. 
 

Maria de Lourdes 
Riobom, 
coordenadora do 
SE. 

Alunos do Ensino Superior 
(IAD). 

Museu Nacional 
de Arte Antiga 

Novembro 2010. Visita sobre o 
Renascimento. 

Adelaide.   Escola da Parede 
3º Ciclo, (8º Ano). 

Museu da Água 
(Estação 
Elevatória dos 
Barbadinhos) 

4 de Janeiro de 
2011. 

Visita Geral.    Ana Catarina dos 
Santos Pinheiro 
Necho. 

Escola Secundária Sebastião 
da Silva, (10º Ano). 

Museu da 
Cidade 
 

20 de Outubro de 
2011. 
 

Brincar aos Cavaleiros. Catarina. Colégio Valsassina 
(4 anos). 

Museu da 
Cidade 
 

26 de Outubro de 
2011. 
 

Lisboa antes e depois do 
terramoto. 

Catarina. Colégio Manuel Bernardes 
(6º ano). 

Museu da 
Cidade 

Outubro de 2011. Lisboa na pré-história. Estela. SASUL, Pré-escola (5/6 anos). 

Museu do 
Chiado 

28 de Outubro de 
2011. 
 

Encontro do professor no 
museu com profissional 
do S.E. para preparar a 
visita. 

Catarina Moura. Professor da Escola E.B. 2,3 
de Corroios, pretende levar 
alunos do 8º Ano. 

Museu 
Gulbenkian 

2 de Novembro de 
2011. 

A volta ao mundo no 
museu I. 

Paula Ribeiro.  Externato O Cantinho, 1º 
Ciclo, (4º ano), 14 alunos. 

Museu 
Gulbenkian 

2 de Novembro de 
2011. 

Natureza-Morta Manet. 
Uma obra à hora do 
almoço. 

Rosário Azevedo. Visita individual , (adultos). 

Museu da 
Cidade 

15 de Novembro 
de 2011. 

Ladi Sadu. Nuno Vicente actor 
e encenador, e 
Salete, mediadora. 

Escola 31 do Lumiar, 1º Ciclo 
(1º ano). 

Museu 
Gulbenkian 

22 de Novembro 
de 2011. 

Barroco ao Neoclássico, 
(visita à medida). 

Ana Dias. Escola Secundária Gago 
Coutinho (11º Ano), 16 alunos. 

Museu 
Gulbenkian 

25 de Novembro 
de 2011. 

O impressionismo e 
Depois. 

Paula Ribeiro. Escola E.B. 2,3 Francisco 
Simões, (9º Ano), 22 alunos. 

Museu 
Gulbenkian 

25 de Novembro 
de 2011. 

Perspectiva das coisas, 
Natureza-Morta na 
Europa. 

Rosário Azevedo. Escola Secundária Amato 
Lusitano (11º Ano), 20 alunos. 

Museu Rafael 
Bordalo 
Pinheiro 

29 de Novembro 
de 2011. 

Visita geral. Salete. Grupo NEE. 

Museu Nacional 
de Arte Antiga 

5 de Junho de 
2012. 

Visita Geral. Rita. Ensino Secundário, Colégio 
Amor de Deus, Cascais, (11º 
Ano). 

Centro de Arte 
Moderna 

16 de Junho de 
2012. 

Olhar, ver, interpretar. Susana. Escola Secundária, Rainha D. 
Amélia, (11º Ano).  

Centro de Arte 
Moderna 

Junho de 2012. Visita explanatória a 
pedido dos professores - 
abordagem da pintura.  

Susana  Escola Secundária D. João II, 
Setúbal, (7º Ano),  
8 alunos). 

Centro de Arte 
Moderna 

Junho de 2012. Visita-oficina: As obras 
de arte contam Histórias 
. 

 Ensino Pré-primário, (5/6 
anos). 

Quadro 8: calendário das observações de visitas-guiadas nos museus. 
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As propostas de actividades educativas nos museus vão desde as visitas guiadas, 

as maioritariamente propostas, até às oficinas, maletas pedagógicas, workshops e cursos 

teóricos, tal como poderá ser observado na grelha, Actividades educativas propostas nos 

museus observados, que apresentamos a seguir.   

 

 

Actividades educativas  MNAA MG MNAC MC CAM 

1. Visitas centradas nas exposições. X X X X X 

2. Visitais orientadas para as escolas X X X X X 

3. Visitas orientadas e temáticas (grupos culturais, seniores e outros). X X X X X 

4. Percursos comentados. X X X  X 

5. Visitas-jogo. X X X X X 

6. Oficinas. X X X X X 

7. Workshops de desenvolvimento específico. X X X X X 

8. História ao vivo.    X  

9. Teatro.      

10. Jogos.  X(1)  X  

11. Maletas pedagógicas.    X X 

12. Site Internet. X X X  X 

13. Dispositivos interactivos móveis com aplicações multimédia.  X    

14. Vídeos/Filmes.  X    

15. Festas para crianças.      

16. Workshops de desenvolvimento específico.  X  X X 

17. Cursos de formação pedagógica. X X   X 

18. Cursos práticos.  X   X 

19. Cursos teóricos.  X X  X 

20. Outra (s), por favor indique-a(s):     X(2) 

(1) Integrados em programas mais vastos que visam a integração numa cultura do passado. 

(2) Conversas com curadores e artistas, actividades para grupos com necessidades educativas especiais. 

 

Quadro 9: actividades educativas propostas nos museus observados. 

 

As visitas guiadas são de facto as actividades educativas mais praticadas, de uma 

maneira geral, nos museus observados e também cremos que são aquelas que mais lhes 

são solicitadas. Foi também por esta razão que optámos por apenas observar visitas-

guiadas nos museus, podendo, deste modo, ser mais fácil identificar pontos em comum 

e pontos divergentes neste tipo de estratégia educativa e assim podermos chegar a 

conclusões significativas, sempre no sentido de identificarmos os modelos de educação 

desenvolvidos nos museus observados. Os resultados destas observações foram 

cruzados com as conclusões retiradas dos inquéritos e das conversas informais que 

tivemos com diferentes coordenadoras de S.E.  
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Os dados de todo o material recolhido foram analisados, a partir de instrumentos 

de análise qualitativa, concebidos por Michel Allard, M.C. Larouche, A. Meunier et P. 

Thibodeau no Guide de planification et d´évaluation des programmes éducatifs, lieux 

historiques et autres institutions muséales, por nós adaptados. 

 

 

 

2 – Análise dos inquéritos e das observações das visitas-guiadas – as práticas   

      educativas 

 

Em primeiro lugar procurou-se falar com a pessoa responsável por cada um dos S.E. 

e, posteriormente, agendou-se um encontro mais formal, a fim de que pudessem ser 

colocadas questões à coordenadora do serviço. Estas pessoas mostraram-se muito 

disponíveis, pelo que nos foi possível recolher informação acerca dos restantes 

profissionais dos S.E. e do funcionamento dos mesmos. Fomos igualmente informados 

acerca das datas das actividades pedagógicas e, a partir de então pudemos observar 

diferentes actividades, designadamente visitas-guiadas. O último passo consistiu no 

envio de dois inquéritos a cada coordenadora de S.E., sendo um deles sobre o 

Funcionamento do Serviço Educativo e o outro sobre o Projecto Educativo do museu. 

Com o primeiro inquérito, tencionávamos tomar conhecimento do funcionamento 

interno destes serviços, nomeadamente saber quantos profissionais trabalham nos S.E., 

a sua formação académica, o seu vínculo oficial com o museu, as suas funções e a sua 

relação com a acção educativa. Com o segundo inquérito, tencionava-se perceber como 

são desenvolvidos os projectos educativos, nomeadamente a sua preparação, 

desenvolvimento e avaliação. 

A seguir, traçaremos um perfil de cada Serviço Educativo, dos seus profissionais e 

acção comparativa.  

 

 

2.1 – O Serviço Educativo do Museu Nacional de Arte Antiga 

 

O Serviço Educativo tem, como finalidade, estabelecer uma “relação entre o 

museu e os seus diversos públicos através da realização de um programa de actividades, 

centrado nas colecções e nos conteúdos das exposições temporárias, procurando 
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corresponder aos interesses mais variados
282

”. Pretende-se motivar a observação e a 

reflexão, prevendo-se a orientação e estímulo de momentos de participação individual. 

Para tal, procura-se estabelecer uma forma de diálogo entre o público e a obra. Por outro 

lado, a comunicação com o público leva em linha de conta as características do mesmo. 

A coordenadora actual do S.E. do Museu Nacional de Arte Antiga é Maria de 

Lourdes Riobom, licenciada em História, tem um Mestrado em História da Arte 

Contemporânea e um Doutoramento em Ciências da Educação. Antes de trabalhar no 

M.N.A.A., foi professora no ensino formal. As suas funções no S.E. são a “realização 

de visitas, acções de formação de professores, coordenação e outras
283

. A pessoa 

responsável pelo SE tem a seu cargo dois profissionais remunerados que pertencem ao 

quadro. Depreende-se que não há profissionais não remunerados a trabalhar no 

M.N.A.A., já que não foi dada resposta à questão que consiste em saber se existem 

profissionais não remunerados a trabalhar naquele serviço. As funções dos dois 

profissionais da educação do S.E. são o desenvolvimento das actividades. 

São facultados programas de formação no M.N.A.A., dirigidos aos 

conservadores ou a outros membros do S.E., mas não nos parece que essas formações 

estejam relacionadas com a comunicação e pedagogia no museu, já que a conservadora 

não respondeu à questão 12
284

 do inquérito sobre o Funcionamento do S.E., mas antes 

estando relacionadas com o conhecimento aprofundado do espólio do museu. Ainda 

assim, a coordenadora indicou, como elementos fundamentais de um museu, em 

primeiro lugar, os públicos, a seguir a educação e só depois a conservação e a 

investigação.  

A coordenadora considera importante a existência de um modelo de educação 

que se ajuste ao museu que o adopta, pois ela acha que tem de haver uma base de 

trabalho. 

 

 

2.1.1 – Actividades propostas no M.N.A.A. 

 

 Grande parte das propostas são visitas orientadas às colecções do museu e 

exposições temporárias, as quais podem ser: 

 - Temas para visitas: propostas de exploração dos conteúdos do museu. 

                                                 
282

 Sítio do MNAA. 
283

 Ver anexo (inquérito dirigido à coordenadora do SE do MNAA) 
284

 Idem. 
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 - Visitas para os mais pequenos: trata-se de visitas temáticas, de cujos títulos damos 

alguns exemplos: 

- Conta-me uma história... 

- Antigamente era assim... 

- Museu, um contador de histórias 

- As 4 estações 

- Temas do calendário: como, por exemplo, Natal: O Natal, lendas e narrativas; 

Histórias em imagens etc. 

- Iniciação à linguagem plástica: visitas sobre temas da História da Arte, para as quais 

existem numerosas propostas: 

- O que é uma pintura? 

- Descobrir a escultura 

- O espaço e a sua representação 

- A cor, o espaço e a construção 

- A luz, volume e movimento 

- Os valores estéticos 

- A arte, expressão e comunicação 

 

- Temas cronológicos: também a partir de temas da história da Arte: 

- Tradição e Inovação 

- Imagens da Idade Média 

- Imagens do Renascimento 

- Imagens do Barroco 

- Imagens do Tempo das Descobertas 

E ainda a História da Arte, Outros temas 

- O corpo humano e o artista 

- O vestuário: formas, tecidos e padrões 

- Móveis, espaços e ambientes 

- O artista e a natureza 

- Retrato e Retratados 
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Visitas gerais 

- Visita geral ao Museu 

- O Museu em 10 obras de referência
285

.  

Existem outras propostas como, por exemplo, Acolhimento a grandes grupos, 

em que alguém do S.E. faz uma introdução geral a um grupo que não dispõe de visita 

orientada, sendo-lhe também fornecida outra informação e são ainda propostas 

abordagens de estratégias pedagógicas dirigidas a professores, Trabalho com 

educadores e professores, com o objectivo de saberem utilizar, para fins pedagógicos o 

espaço do museu. São também propostas acções de formação e estudos de projectos. 

 

2.1.2 – Materiais didácticos do M.N.A.A. 

 

 O M.N.A.A. disponibiliza diversos suportes pedagógicos, nomeadamente 

publicações didácticas, folhas de sala, catálogos e fichas de exploração online sobre as 

obras de arte 

Damos um exemplo de uma publicação didáctica, sendo ela o roteirinho do 

Museu Nacional de Arte Antiga
286

 sobre o qual salientamos alguns aspectos: 

Faz-se recurso ao género narrativo. Introdução de figuras histórico-religiosas 

destacadas de obras apresentadas no museu: o corvo e S. Vicente, que se apresentam 

como narradores, não só de acontecimentos que lhes estão associados, como também 

são transmissores de informação relacionada com algumas peças que foram 

selecionadas, para integrarem este pequeno roteiro. É de notar a coerência que existe 

entre as personagens, os seus relatos e o espólio, sobretudo no início do roteiro, o que 

não deixa de lhe incutir unidade e coerência, características necessárias num livrinho 

destinado a crianças. A característica de oralidade também faz com que o conteúdo do 

texto se torne mais apetecível e mais próximo do leitor, pois cria intimidade, relegando, 

deste modo, a obra de arte para esta situação de proximidade do pequeno leitor-

observador de arte. Por outro lado, a forma como é feita a descrição dos objectos apela à 

observação, para ver e à interpretação, para compreender. Para que sejam feitas estas 

                                                 
285

 Programa do serviço educativo do MNAA. 
286

 Este roteiro é apresentado nos anexos. 
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operações cognitivas foi também introduzido vocabulário específico sobre pintura, 

escultura, arquitectura e história. 

 

 

2.1.3 – A acção educativa 

 

 O projecto educativo do museu foi concebido, tendo em conta os objectivos das 

disciplinas leccionadas pelos professores que requerem a visita no M.N.A.A. e também 

considerando os objectivos dos Currículos Nacionais. No entanto, não conseguimos 

saber como são preparadas as actividades educativas no museu e a que instrumentos de 

planificação se recorre, pois a questão 3
287

 do inquérito sobre Projecto Educativo do 

Museu não recebeu resposta. 

Foram observadas três diferentes situações educativas no M.N.A.A., todas elas 

visitas orientadas e dirigidas a diferentes níveis de escolaridade, designadamente a 

alunos do Ensino Superior (IAD), do 3º Ciclo (8º Ano) e do Ensino Secundário (11ª 

Ano), sendo duas delas temáticas, sobre o Renascimento e a outra geral.  

Os circuitos para as três visitas eram distintos, embora se tenha repetido a 

observação de alguns objectos, nomeadamente, a “Custódia de Belém”, os “Painéis de 

S. Vicente”, os e “Biombos Nanbam” em duas das três visitas observadas.  

Apesar da coordenadora do S.E. não nos ter respondido à questão, no inquérito, 

sobre o modelo teórico de educação seguido pelas profissionais, supomos que esse 

modelo é aquele que foi iniciado no mesmo museu por João Couto e seguido ao longo 

de vários anos, por diferentes profissionais, evidentemente, sofrendo actualizações e 

adaptações. Pensamos que se trata de um modelo que assenta na disciplina da História 

da Arte, principal suporte de todas as aprendizagens efectuadas no museu e recorrendo a 

diferentes estratégias pedagógicas, senda a principal a aprendizagem efectuada por 

transmissão de conhecimentos, mas através de um discurso muito claro e formal. É 

também recorrente a formulação de questões, numa abordagem mais indutiva.  

A localização da informação, assinalando um objecto ou uma vitrina, foi 

muitas vezes seguida de situações de identificação dos objectos (designação de um 

objecto através de um termo particular) e de classificação dos mesmos, passando-se 

depois a descrever (são especificadas as características de um objecto). A sequência de 
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todas estas situações pedagógicas insere-se, a maior parte das vezes, num tipo de 

comunicação globalmente expositivo. 

A observação dos objectos expostos é também muito incentivada e os 

dispositivos de exposição facilitam essa operação e atestam o interesse dos responsáveis 

pela comunicação no museu para a facilitar aos vistantes. Por seu turno, a comparação, 

para evidenciar semelhanças ou diferenças, vai no sentido de estabelecer relações em 

que se associa um objecto a um período. A comparação também pode ir no sentido de 

antecipar respostas ou soluções. 

Só numa das visitas orientas é que a mediadora pediu aos alunos para fazerem 

uma síntese (reagrupar num conjunto coerente factos e conceitos, a partir de objectos 

conservados, comparados, classificados) daquilo que viram, parecendo que se tratava, 

por parte da profissional da educação, de uma avaliação das aquisições efectuadas pelos 

visitantes. 

 Relativamente à avaliação, só algumas actividades educativas é que são avaliadas e 

procura-se sempre saber qual é o grau de satisfação manifestado pelos responsáveis do grupo, 

em relação às actividades educativas do museu. Não tivemos acesso a qualquer documento de 

avaliação. 

 

 

2.2 – O Serviço Educativo do Museu Gulbenkian 

 

Actualmente, a Fundação Calouste Gulbenkian põe à disposição das escolas e 

dos grupos organizados um programa para a educação e para a cultura. Neste programa, 

intitulado “Descobrir”, articulam-se várias propostas educativas provenientes dos quatro 

Serviços Educativos a funcionar na Fundação, designadamente os S.E. do Museu 

Gulbenkian, do C.A.M., dos Jardins e da Música. A estas propostas juntaram-se outras, 

concebidas pelo núcleo Central do programa, as quais são concebidas no momento da 

apresentação das exposições temporárias. “As linhas estruturantes deste Serviço em 

termos da sua missão e objectivos e linhas orientadoras têm-se mantido, no geral, 

praticamente inalteráveis desde a sua criação. O Serviço Educativo desenvolve um 

conjunto de actividades lúdicas e pedagógicas dirigidas a públicos diversos.
288
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Deolinda Cerqueira é a coordenadora do S.E. do Museu Gulbenkian e tem uma 

licenciatura em Estudos Germânicos. Actualmente tem a seu cargo sete profissionais 

remunerados, mas só dois deles pertencem ao quadro de pessoal da instituição. Estes 

têm a função de executar os programas e as actividades da autoria da conservadora, 

Deolinda Cerqueira e também da sua autoria, fazer visitas guiadas a todos os públicos, 

orientar oficinas criativas, entre outras.  

São realizados cursos práticos para a equipa, formação que teve em linha de 

conta técnicas de mediação com os visitantes. Estes cursos são constituídos por quatro 

visitas mais aprofundadas ao museu, assim como têm cursos teóricos e realizam 

conferências sobre a Natureza Morta, Egiptologia, Grécia, Numismática, Pintura e 

Escultura. O C.A.M. também faculta cursos de formação.  

            A coordenadora do S.E. do Museu Gulbenkian é igualmente conservadora e é 

quem concebe o programa do S.E.. A pessoa responsável pelo S.E., tal como na época 

da fundação do primeiro S.E. no M.N.A.A., acumula duas funções ou pelo menos dois 

títulos.  

As funções dos dois profissionais da educação do S.E. são a execução de 

programas e actividades da autoria da conservadora responsável e/ou da sua autoria, 

fazer visitas guiadas a todos os públicos, orientar oficinas criativas associadas às visitas 

guiadas temáticas ao museu. Alguns destes profissionais desenvolvem igualmente 

outras tarefas no museu 

 Para a conservadora do S.E. a investigação, a conservação, a educação e os 

públicos são igualmente importantes.  

 

 

2.2.1 – Actividades propostas no Museu Gulbenkian 

 

Deolinda Cerqueira, coordenadora do S.E. do Museu Gulbenkian é quem 

concebe as actividades. Estas são maioritariamente constituídas por visitas orientadas, 

destinadas a diferentes níveis escolares, desde o Ensino Pré-Primário até ao Ensino 

Secundário.   

        Os temas das visitas para as crianças do Ensino Pré-Escolar evidenciam a tentativa 

de ir ao encontro das expectativas das crianças com estas idades, através da 

apresentação de temas aliciantes para histórias repletas de mistério e fantasia. Por outro 
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lado, parece que outras visitas vão no sentido de iniciar os mais pequenos ao conceito 

de museu e a outros temas relacionados com a História da Arte.  

           As actividades propostas pelo S.E. do Museu Gulbenkian são em maior número 

para o 3º Ciclo e Ensino Secundário e os temas vão desde a História da Arte até à 

história de diferentes civilizações, sendo que a História da Arte é predominante.  

Também são relacionadas outras áreas do conhecimento com a Arte, nomeadamente a 

Matemática, as Ciência e a Natureza.  

    A seguir apresenta-se a listagem das visitas orientadas para os diferentes níveis: 

 

Para os mais pequenos (5 aos 6 anos), as visitas ao Museu Gulbenkian são: 

- O Museu Gulbenkian; 

- A Natureza e a Arte;  

- Em busca dos animais no museu;  

- O corpo e os seus movimentos;  

- O que fazem as crianças no museu? 

- As quatro estações do ano; 

- As obras de arte contam histórias. 

 

Para o 1º ciclo do Ensino Básico: 

- Como nasceu o Museu Gulbenkian; 

- O mundo, a Natureza e a Arte; 

- Há histórias nas obras de Arte; 

- A volta ao mundo no museu I;  

- O que serão mitos e culturas? 

- Os Egípcios. 

 

Para o 2º Ciclo do Ensino Básico: 

           - Visitas à medida (para professores que desejem desenvolver temas específicos 

             de interesse curricular para os seus grupos…); 

          - O que é um Museu? 

          - A volta ao mundo no Museu II; 

         - Mitos e culturas; 

         - À conversa com a Arte; 

        - Religiões e culturas. 
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Para o 3º Ciclo do Ensino Básico: 

        - Visitas à medida; 

        - A volta ao mundo no Museu III;  

        - Civilizações da Antiguidade: Egipto e Grécia, Roma e Mesopotâmia; 

        - Primitivos e Flamengos; 

        - O Impressionismo e depois; 

        - Por terras do Oriente; 

        - René Lalique e a Arte Nova;  

        - Culturas e interculturalidade; 

        - Perspectiva: uma questão de ponto de vista; 

        - O retrato e o Homem;  

 

Para o Ensino Secundário e Ensino Profissional 

        - Visitas à tua medida; 

        - A volta ao mundo no Museu IV; 

        - Matemática e arte islâmica; 

        - Dez obras-primas da Pintura Europeia; 

        - Arte Europeia na viragem do século XIX;  

        - Estética e expressão artística;  

        - A Ciência na arte;  

        - Diferentes retratos, diferentes culturas; 

        - Elementos da composição: linha, forma, luz e cor; 

        - Pessoas e personalidades;  

        - Uma obra, uma história;  

        - Como se interpreta uma obra de arte?  

        - A Natureza na Arte
289

. 

 

 

2.2.2 – Materiais didácticos do Museu Gulbenkian 

 

No museu estão disponíveis catálogos, embora não especialmente concebidos 

para crianças ou adolescentes, informações online sobre as obras de arte e áudio-guias. 
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O Programa, Descobrir, apresenta as actividades propostas, fornecendo 

igualmente informação adicional acerca das estratégias pedagógicas utilizadas, sendo 

exemplo disso a definição de “visitas” e de “oficinas”, a presentada no programa. Cada 

uma das actividades pedagógicas propostas são brevemente definidas e realçamos que o 

tipo de texto utilizado para informar os visitantes e, principalmente, os professores que  

as organizam, tem uma linguagem conotativa, pouco objectiva e propícia para a sua 

utilização nas planificações dos professores, no âmbito das disciplinas leccionadas.  

 A coordenadora do S.E. referiu que não dispõem de tempo para elaborar 

materiais didácticos. 

 

 

2.2.3 – A acção educativa 

 

                No Museu Gulbenkian foram observadas cinco visitas orientadas, todas elas sobre 

temáticas de Historia da Arte (A volta ao mundo no museu I; Natureza-Morta Manet. Uma 

obra à hora do almoço; Barroco ao Neoclássico, (visita à medida); O impressionismo e 

Depois; Perspectiva das coisas e Natureza-Morta na Europa). 

                Para cada actividade educativa foi criado um circuito, embora estes variem para 

serem adaptados aos grupos e às temáticas. “Os circuitos são construídos segundo a temática, 

sem a esgotar
290

”. Inicialmente, a estratégia delineada para as visitas orientadas parece ser a 

estratégia linear, com um plano estabelecido e detalhado em função de um objecto visado e 

uma vez postas em prática e perante as necessidades dos visitantes, opta-se por uma 

estratégia adaptativa, com um plano flexível, já que o objectivo e as estratégias parecem ter 

sido modificadas no decorrer das visitas observadas, procurando adaptar-se à complexidade e 

variabilidade das condições pedagógicas. Tal alteração no decorrer da actividade educativa, 

nem sempre foi bem-sucedida. Por vezes, não se verificou uma construção estrutural do 

conhecimento dos visitantes. As mediadoras têm uma boa formação em História da Arte, mas 

nem sempre se verifica uma ligação entre os temas expostos, estando estes um pouco 

dispersos e levando a uma fragmentação do conhecimento a ser adquirido pelos visitantes. 

           Também no Museu Gulbenkian o discurso é maioritariamente expositivo, mas  

privilegia-se a formulação de questões, tal como no M.N.A.A., para levar os visitantes a 

localizarem a informação, assinalando pormenores de pinturas, por exemplo, passando-se 
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depois a descrever (são especificadas as características da pintura ou de um objecto) o que 

conduz à identificação dos objectos (designação de um objecto através de um termo 

particular) e à classificação dos mesmos. Pontanto, a observação dos objectos é parte 

integrante da situação pedagógica, embora os dispositivos de exposição nem sempre a 

facilitem. Por vezes, são as mediadoras que não proporcionam uma boa observação por se 

colocarem entre a obra e os visitantes, sobretudo quando os objectos são pequenas moedas e 

estão em grande número dispostos em vitrinas
291

.  

                 A aprendizagem indutiva é igualmente promovida por situações de comparação, 

(evidenciar semelhanças ou diferenças), as quais vão no sentido de estabelecer relações em 

que se associa um objecto (muitas vezes pinturas) a um período. As comparações têm também 

a função de antecipar respostas ou soluções. 

            Em diferentes momentos das observações das quatro visitas orientadas, recorreu-se à 

síntese para reagrupar num conjunto coerente factos e conceitos, a partir de objectos 

(pinturas) conservados, comparados, classificados. Muitas vezes tratou-se de verdadeiras 

aulas de História da Arte.  

Relativamente à avaliação, foi referido no inquérito que só algumas actividades 

educativas é que são avaliadas. A coordenadora do S.E. informou-nos que cada 

actividade é sempre avaliada quando é realizada pela primeira vez.  

A coordenadora referiu que os instrumentos de planificação a que recorre são, 

em primeiro lugar, as colecções, a vida (saber o que é que se passa na humanidade), as 

sociedades actuais, os problemas ambientais
292

, etc. Afirmou que nunca se sentiu 

inspirada pelas estratégias dos outros museus e que é essencial que criemos coisas
293

. 

Quando lhe foi perguntado se achava se era necessário um modelo teórico de pedagogia 

para os museus respondeu que não sabia, talvez deixando em aberto a possibilidade dos 

modelos se tornarem importantes no desempenho dos S.E..  
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2.3 – O Serviço Educativo do Museu da Cidade 

 

O serviço de educação chama-se, Serviço de Animação e Pedagogia. O S.E. do 

Museu da Cidade pretende mostrar o património de forma lúdica, pedagógica e 

extremamente dinâmica. Estão quatro pessoas a trabalhar no S.E., serviço que se 

distribui por quatro dos museus municipais de Lisboa, nomeadamente o Museu da 

Cidade, Museu Rafael Bordalo Pinheiro, Museu do Teatro Romano e o Museu 

Antoniano.  

A coordenadora do S.E., Clara Ferreira, informou-nos que não têm falta de público 

e de facto, o museu é regularmente visitado, durante a semana, por grupos escolares. 

A coordenadora actual começou a trabalhar no S.E. há 25 anos e não sabemos qual 

é a sua formação académica por não ter respondido à questão sobre as suas habilitações 

no inquérito do Funcionamento do Serviço Educativo
294

.  

A coordenadora do S.E. referiu que o Museu da Cidade, sendo um museu de 

história, vai de encontro aos programas escolares. Logo, as propostas educativas do 

museu são elaboradas, tendo em conta os Currículos Escolares, a fim de que os 

professores consigam conciliar e complementar as propostas educativas do museu com 

os conteúdos dos programas escolares 

Mediante a informação que foi recolhida junto da coordenadora do S.E., através do 

inquérito, percebemos que um dos profissionais do S.E. é estagiário.  

Os seis profissionais do S.E. são de áreas diferentes, um de História, duas técnicas 

de Animação Cultural, um técnico de Cerâmica, um técnico de Restauro e uma 

Educadora. Cada um dos profissionais ocupa-se com uma faixa etária, mas, a 

coordenadora informou-nos que os profissionais são polivalentes, tanto são monitores, 

como participam nas actividades com História ao Vivo, para além de conceberem as 

actividades educativas. Em suma, cada um dos monitores é responsável por uma faixa 

etária, concebe as actividades educativas que lhes são destinadas, depois o projecto é 

apresentado à equipa, ficando assim todos os seus membros a conhecer todos os 

projectos, em seguida, o projecto vai para o director, depois para o designer e 

finalmente para a escola.  
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A coordenadora do S.E. do Museu da Cidade traçou-nos o perfil do profissional do 

S.E. da seguinte maneira: 

-“ concebe; 

- organiza; 

- põe em acção; 

- animador; 

- conhecer de fio a pavio o museu da cidade”. 

Não são desenvolvidos programas de formação dirigidos aos profissionais de 

educação no Museu da cidade. 

 

 

2.3.1 – Actividades propostas no Museu da Cidade 

 

As actividades propostas são as visitas orientadas, visitas com reconstituição 

histórica e visitas com oficinas de expressão plástica. Para além das visitas, são 

igualmente propostos workshops de cerâmica e actividades para famílias aos domingos 

e no Natal, Carnaval, etc. O principal tema das visitas é a História da cidade de Lisboa. 

Três quartos das actividades dirigem-se ao público escolar, sendo que a maioria se 

destina ao Ensino Pré-Primário e ao Ensino Básico (2º e 3º Ciclos). Para o ensino 

Secundário, as propostas são em menor número. 

As actividades propostas serão a seguir listadas:  

 

Programa para o Ensino Pré-escolar: 

- Visitas orientadas 

- História da Cidade de Lisboa; 

- Visitas orientadas com oficinas 

        - Brincar aos cavaleiros; 

       - Um doce dançar; 

       - Uma aventura na Pré – História; 

       - Um Conto Tradicional no Palácio Pimenta; 

- Visitas com animação 

      - Ladi Sadu - O conto do contador. 

 

Programa para o 1º Ciclo do Ensino Básico: 

- Visitas orientadas 
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       - 1 de Novembro de 1755 - O Dia em que a Terra Tremeu ... 

- Visitas orientadas com reconstituição histórica 

      - D. Afonso Henriques – (Re)conquista de Lisboa aos Mouros  

     - Memórias de Lisboa; 

- Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

     - A Arte de Navegar; 

    - História do Azulejo - Actividades de Cerâmica;  

- Visitas com animação 

      - Ladi Sadu - O conto do contador. 

 

Programa para o 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico: 

- Visitas orientadas 

     - História da Cidade de Lisboa; 

     - Das origens à Lisboa da Expansão; 

     - Olisipo Felicitas Júlia - A Cidade Romana de Lisboa; 

     - Lisboa antes e depois do Terramoto de 1755; 

     - Da Expansão à Lisboa Romântica; 

- Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

          - Um azulejo na T- shirt;  

- Visitas com reconstituição histórica 

         - Lisboa Romântica e Burguesa. 

 

Programa para o Ensino secundário: 

- Visitas orientadas 

     - História da Cidade de Lisboa;  

     - Lisboa antes e depois do Terramoto de 1755;  

     - Lisboa do Terramoto; 

- Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

      - História do Azulejo
295

. 
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2.3.2 – Materiais didácticos do Museu da Cidade 

 

Os materiais propostos pelo S.E. do Museu da Cidade são os catálogos, embora 

não especialmente concebidos para crianças e para adolescentes e informações online 

sobre as obras de arte. Os professores e qualquer outro visitante interessado têm 

igualmente à sua disposição programas onde estão descriminadas todas as actividades 

educativas propostas pelo S.E. do museu.  

 

2.3.3 – A acção educativa 

 

No museu da Cidade foram observadas quatro visitas temáticas (Brincar aos 

Cavaleiros; Lisboa antes e depois do terramoto; Lisboa na pré-história e Ladi Sadu. 

Fomos também observar uma visita no Museu Rafael Bordalo Pinheiro, museu 

igualmente integrado no projecto educativo do S.E. do Museu da Cidade, visita que foi 

dirigida a visitantes com necessidades especiais.  

 Cada actividade pedagógica tem um percurso diferente em função do tema da 

visita e em cada uma delas é sempre feita uma contextualização histórica do edifício. 

A estratégia pedagógica mais utilizada no âmbito das visitas é a linear, porque 

parece seguir um plano estabelecido e detalhado em função de um objectivo visado. São 

portanto, na sua maioria, visitas temáticas. No entanto, parece-nos que, por vezes, faria 

falta seguir uma estratégia adaptativa com um plano mais flexível, adaptando-se à 

complexidade e à variabilidade das condições da situação pedagógica. Ainda assim, 

mesmo sendo seguida uma estratégia pedagógica linear, a articulação temática do 

discurso sofreu por vezes quebras na coesão temática. 

As actividades pedagógicas observadas recorriam muito a um discurso 

expositivo em que a aprendizagem era efectuada por transmissão de conhecimentos.  

Tal como nas duas anteriores instituições observadas, a formulação de questões 

foi muito frequente, mas sobretudo como o objectivo de tornar os visitantes menos 

passivos e mais participativos na sua aprendizagem. Recorreu-se, por duas vezes e, na 

mesma visita orientada, à leitura em voz alta, como na escola, leitura essa que foi 

realizada pelos visitantes (alunos do 6º Ano). Os documentos consistiam em descrições 

do terramoto realizadas por estrangeiros e os textos eram do século XVIII. A leitura dos 

documentos não foi fácil e quebrou o momento privilegiado de aprendizagem no museu. 
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Também a descrição dos objectos foi realizada e seguida da sua classificação, mas a 

linguagem utilizada, nem sempre era a mais adequada, por carecer de clareza e de rigor 

científico. Por vezes, certos objectos interessantes para o desenvolvimento temático da visita 

orientada foram deixados no silêncio.  

  Nem sempre foram proporcionados momentos de observação dos objectos 

expostos, embora existam alguns dispositivos de observação, como por exemplo um 

painel electrónico e interactivo que complementa a informação contida na maqueta de 

Lisboa antes do terramoto de 1755. Trata-se de um excelente instrumento didáctico, mas 

pareceu não ter sido preparada a articulação entre a maqueta e o painel electrónico, pois 

não havia grande sucessão lógica entre as sequências de informação transmitida aos 

visitantes.  

 Relativamente à avaliação, todas as actividades educativas foram avaliadas no final de 

cada visita. A mediadora apresentou uma ficha de avaliação aos docentes que acompanhavam 

os alunos em visita ao museu, a qual foi preenchida por eles.  

 Para a preparação das actividades educativas no museu não ficámos a saber a 

que instrumentos de aprendizagem se recorre e se a coordenadora conhece algum 

modelo de pedagogia para os museus porque as questões nos inquéritos que nos 

forneciam esta informação não foram respondidas.  

 

 

2.4 – O Serviço Educativo do Museu Nacional de Arte Contemporânea 

 

A coordenadora do M.N.A.C. tem um Curso Superior de Formação de 

Professores de Educação pela Arte. Não sabemos quantos profissionais da educação a 

coordenadora do S.E. tem a seu cargo, pois não respondeu à pergunta (7.1, inquérito 

sobre Funcionamento do Serviço Educativo
296

) que nos facultaria esta informação, mas 

podemos afirmar que o(s) seu(s) colaborador(es) pertence(m)  ao quadro da instituição.  

Aos profissionais do S.E. do M.N.A.C. não lhes é facultada formação sobre 

técnicas de mediação com os visitantes, nem sobre o espólio do museu. Pensamos, que 

dada a frequência da apresentação de exposições temporárias, serão facultadas algumas 

acções de formação?  
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Para a coordenadora do S.E. a função deste serviço consiste em “mediar os 

acervos aos distintos universos de públicos e promover experiências intelectuais e 

oficinais na abordagem das técnicas, movimentos, artistas
297

”.  

É ela quem “articula toda a panóplia de ofertas pedagógicas, visitas, oficinas, 

formação
298

”.  

 

 

2.4.1 – Actividades propostas no M.N.A.C. 

 

As propostas educativas variam em função das exposições temporárias que são 

realizadas no M.N.A.C.. Na altura em que se realizou a observação da preparação de 

uma actividade pedagógica no M.N.A.C., estava a ser exibida no museu uma exposição 

com obras de arte de vários artistas contemporâneos portugueses, indo desde Pedro 

Cabrita Reis, a Helena Almeida, entre muitos outros.  

Actualmente, as actividades propostas para os grupos escolares são: 

    - Uma Casa de Arte e Arquitectura/Visita-jogo/ 1º e 2º Ciclos. 

    - Interacção entre Arte e Arquitectura/Visitas/Secundário, Universitário,  

      Seniores, outros. 

 

 

2.4.2 – Materiais didácticos do M.N.A.C. 

 

O único recurso didáctico de que tomámos conhecimento é o site do M.N.A.C., 

o qual apresenta a programação proposta pelo S.E. do museu.  

 

 

2.4.3 – A acção educativa 

 

             Assistimos a uma visita dirigida a um professor de História que preparava uma visita 

ao museu com os seus alunos do 8º Ano. Como em aula o professor se tinha vindo a deter nos 

anos 20 do século XX, relativamente ao programa de História, “o objectivo era que os seus 

alunos conhecessem o espaço e vissem o melhor acervo do país entre 1850 e 1910”. Logo, o 
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professor não tinha objectivos claramente definidos para a visita a ser realizada ao museu. O 

professor entretanto percebeu que a exposição permanente tinha sido substituída por uma 

exposição temporária e a coordenadora do S.E. preveniu-o que a exposição no seu todo não 

tinha um fio condutor. O professor contrapôs que os alunos precisavam de um contexto ao 

que acrescentou:  

 - Pensou num guião? A resposta da coordenadora do S.E. foi que, não, porque anula a 

espontaneidade. Portanto preparava-se uma estratégia interpretativa, a qual requer um plano 

estabelecido através de um consenso entre os sujeitos (professor e mediadora, numa 

interacção social), tendo em conta a complexidade cognitiva a afectiva do grupo, assim como 

as suas necessidades de aprendizagem. 

           O professor fez a sugestão de se realizar a visita aos 70 alunos a que lecciona História e 

a mediadora informou-o de que, as nossas acções têm que ser cirúrgicas. O professor de 

História foi referindo os vários temas que lhe interessava que fossem desenvolvidos no âmbito 

da visita. Entretanto, a visita pela exposição ia-se fazendo e a coordenadora, Catarina Moura, 

do S.E. ia indicando os temas que iria abordar no âmbito da visita com os alunos do 8º Ano e 

ia tentando encontrar ligações para construir conteúdos. 

                Por seu turno, Catarina Moura ia alertando para algumas condições, a fim de que 

fosse promovida uma situação pedagógica frutuosa, referindo que, tem de se ir por partes. 

Passar pelas coisas sem elas falarem com os miúdos não é benéfico, ao mesmo tempo que ia 

transmitindo algumas noções básicas sobre pintura e arte em geral. Esta foi a única situação 

em que nos foi possível presenciar a preparação prévia de uma visita ao museu. Naturalmente, 

termos percebido como a mesma iria ser preparada pelo professor na sala de aula, seria de 

uma grande utilidade para o nosso estudo. No entanto, não introduzimos esta etapa de análise, 

já que nos interessava apenas, para já, observar as acções educativas no museu. 

Quando a coordenadora do S.E. do M.N.A.C. respondeu à pergunta, onde lhe é 

inquirido, se considera necessário um modelo teórico de pedagogia para os museus
299

, 

esta referiu que um modelo teórico não lhe parece necessário para um S.E., “mas sim 

uma conduta pedagógica para toda a sociedade, a começar pela escola”. De facto, a 

escola apresenta inúmeros problemas, mas modelos pedagógicos não lhe faltam.  
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 Ver Anexos (inquérito sobre Funcionamento do Serviço educativo, dirigido a Catarina Moura). 
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2.5 - O Serviço Educativo do Palácio Nacional da Ajuda 

 

O serviço educativo do Palácio Nacional da Ajuda começou a funcionar nos anos 

90 do século XX. Até 2008/2009 a coordenadora do mesmo serviço tinha outros 

profissionais a colaborarem com ela. A partir de então, esteve apenas a coordenadora, 

Mafalda Portugal, a desenvolver e a propor actividades no Serviço Educativo do museu. 

Quando foi realizada a observação de uma visita guiada no museu, percebemos que  as 

duas pessoas que colaboravam àquela data com o Serviço Educativo era uma professora 

primária reformada em regime de voluntariado e uma técnica de acolhimento e de 

vigilância, que trabalha naquele museu há cerca de 30 anos. Actualmente, à semelhança 

daquilo que tem vindo a acontecer em muitos museus portugueses, uma empresa 

privada trabalha em parceria com o Serviço Educativo do P.N.A.. Trata-se da empresa 

“Mapa das Ideais”. A esta mudança já não pudemos assistir e pensamos que a 

observação e análise deste fenómeno deveria ser feita de forma exclusiva, a fim se 

perceber qual é formação académica e experiência profissional no terreno, da parte de 

quem integra esta empresa, se dá continuação ao projecto educativo do P.N.A., ou se 

traz propostas distintas.  

 

 

2.5.1– Actividades propostas no P.N.A. 

 

As visitas orientadas no P.N.A., na altura em que foi feita a observação da visita 

guiada que serviu de objecto de estudo no âmbito deste trabalho, eram as seguintes:  

 

          - Um dia de gala no Paço da Ajuda, dos 6 aos 12 anos;  

          - Um dia de gala no Paço da Ajuda, a partir dos 12 anos; 

          - O quotidiano da família real no Paço da Ajuda, dos 6 aos 12 anos 

          - O quotidiano da família real no Paço da Ajuda, a partir dos 12 anos 
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2.5.2 – Materiais didácticos do P.N.A. 

 

 O site do Palácio Nacional da Ajuda disponibiliza guiões de visita para as quatro 

visitas orientadas, as quais foram enumeradas no ponto anterior e na loja do museu são 

vendidas várias publicações didácticas
300

 muito bem concebidas e destinadas às crianças 

mais pequenas, a partir de visitas temáticas especialmente concebidas para este tipo de 

público. O Serviço Educativo do P.N.A., no universo dos S.E. dos museus observados,  

é aquele que mais disponibiliza materiais didácticos destinados às crianças.  

 

2.5.3 – A Acção educativa 

   

 Foi observada apenas uma visita orientada no P.N.A.. Esta foi realizada por uma 

técnica de acolhimento e de vigilância que trabalha há vários anos no museu A visita foi 

conduzida no Piso Térreo e no Piso Nobre. Tratou-se de uma situação educativa 

demasiado extensa, pois reuniu num só circuito, aquilo que normalmente corresponde a 

dois circuitos e a duas acções educativas. A visita orientada apresentou igualmente 

outros problemas, tanto ao nível da estrutura do projecto pedagógico, como da aplicação 

das estratégias pedagógicas, do tipo discurso e de linguagem.  

  O circuito da visita fez-se linearmente, sendo atravessadas as salas e falando 

das mesmas à medida que se passava por elas, sem que, por vezes, os visitantes fossem 

contextualizados.  

O discurso era a maior parte das vezes fragmentado por ser pouco claro e por ser 

quebrada a coesão temática. Os objectos eram indicados de forma ambígua, porque às 

vezes não se percebia de que objecto é que se estava a falar. Os objectos foram 

raramente descritos e classificados e perdeu-se a possibilidade de os observar, pois a 

atenção das crianças concentrou-se muito na mediadora. Por outro lado, a mediadora 

também não colocou questões que fossem indutoras de construção de conhecimento, 

nem sequer de curiosidade, tampouco foram feitas comparações. A visita orientada 

valeu pela possibilidade que as crianças tiveram de sair da sua escola e de descobrir, 

olhando, mas talvez não vendo e compreendendo, um monumento de uma grande 

beleza, passível de despertar curiosidades e sensibilidades.  
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2.6 – O Serviço Educativo do Centro de Arte Moderna 

 

          O “Sector de Educação do Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão” - 

Fundação Calouste Gulbenkian - concebe as aprendizagens dos visitantes como uma 

construção activa. Os visitantes, ou seja os aprendizes são conduzidos a ter um papel activo 

na sua própria aprendizagem. A construção das suas experiências educacionais é feita a partir 

dos seus conhecimentos prévios, da sua bagagem cultural, expectativas etc. O S.E. pretende, 

assim, funcionar como um potenciador do processo de aprendizagem, relegando para outro 

plano o estatuto de transmissor e única fonte de conhecimentos, colocando-se antes numa 

posição em que adopta uma perspectiva construtiva dos processos de aprendizagem, na 

qual os visitantes são fortemente implicados. Neste processo de aprendizagem a interpretação 

tem um papel fundamental.  

Quanto aos objectivos do S.E. do C.A.M., parece-nos que aqueles que são 

expostos no programa Descobrir se ajustam perfeitamente à prática educativa observada 

naquele centro de arte. De facto, no programa Descobrir são definidos os objectivos 

gerais das visitas, afirmando-se que estas “têm como objectivo fornecer pistas para uma 

melhor compreensão dos objectos artísticos das colecções permanentes do Museu 

Gulbenkian e do Centro de Arte Moderna (…) Procuram estimular os sentidos, 

sobretudo o ver e o ouvir, estabelecendo uma atmosfera de diálogo com os grupos 

participantes e utilizando materiais de exploração para promover uma análise 

vivenciada das obras, das situações e dos espaços envolventes. Abordam conceitos-

chave, que permitem contextualizar, descodificar, interpretar e relacionar os elementos 

em análise. Compreendem visitas-jogo, um processo de descoberta e aprendizagem 

lúdica dirigido ao público mais jovem
301

”. Estes são os objectivos traçados por todos os 

S.E. da Fundação Calouste Gulbenkian, mas parece-nos que estes são os que sobretudo 

se ajustam ao funcionamento do S.E. do C.A.M.. Quanto aos objectivos específicos do 

C.A.M., o seu S.E. visa: 

- “A divulgação e a interpretação da arte moderna e contemporânea (…); 

- “ O desenvolvimento de uma programação diversificada e transversal, assente 

numa perspectiva educativa construtivista crítica (…); 
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- A construção de espaços de reflexão, diálogo e debate sobre a educação museal e seus 

contributos para a prática educativa actual em ambiente de museu
302

”.  

Quanto aos profissionais do S.E., a coordenadora, Susana Gomes da Silva, é 

licenciada em História, pós-graduada em Museus e Educação e em Museum Studies. 

Duas pessoas fazem parte do quadro. A coordenadora tem a seu cargo 22 profissionais 

os quais desempenham “funções de produção logística e também são responsáveis por 

projectos educativos próprios, assegurando parte da programação escolar e a 

programação para N.E.E.; os restantes profissionais freelance são autores e orientadores 

de projectos educativos específicos para públicos-alvo concretos”. Os colaboradores do 

S.E. possuem formações diversificadas, desde História da Arte, Belas Artes, Sociologia, 

Matemática, Filosofia, Educação, entre outras.  

 No C.A.M. existem diversas acções de formação, os quais incidem nos modelos 

educativos de referência, nas técnicas de comunicação, técnicas de trabalho em equipa e 

programação educativa.  

 

 

2.6.1– Actividades propostas no C.A.M. 

  

A oferta anual do C.A.M. assenta sobretudo na colecção em exposição 

permanente e é mais dirigida aos grupos escolares e grupos organizados. Existem 

propostas várias para todos os públicos, embora só refiramos aqui aquelas que são 

propostas aos grupos escolares: 

 

Para o Ensino Pré-Escolar – Visitas-Jogo: 

- Viagens extraordinárias; 

- Ouvir as imagens; 

- Histórias à vista; 

- Quem é quem? 

- Com conta, peso e medida; 

- Caixas de memórias; 

- Arte em movimento: dançar o museu!; 

- A arte em ponto de rebuçado.  
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Para sensibilizar as crianças ao mundo da arte, recorre-se ao discurso narrativo, à 

expressão dramática ou à dança para as sensibilizar.  

 Para o 1º Ciclo do Ensino Básico, algumas actividades repetem-se. Pensamos 

que se fazem as devidas adaptações às diferentes faixas etárias, quando se trata das 

mesmas actividades pedagógicas.  

Apenas vamos inserir aqui as actividades que não se repetem em relação às 

anteriores: 

 - Matemática em ponto pequeno; 

- A árvore das ideias;  

- A Arte à conversa; 

 

Para o 2º Ciclo algumas actividades voltam a repetir-se e as que não se repetem são: 

- Descobrir a Matemática na Arte; 

- A experiência do lugar – visita especial, novas exposições;  

- Isto é Arte? Compreender a Arte Contemporânea; 

- Olhar, ver, interpretar; 

- Visitas à medida; 

 

Para o 3º Ciclo do Ensino Básico: 

- Ser moderno… é? Modernismo, modernidade e vanguardas; 

 

Para o Ensino Secundário, para além das propostas que se repetem no 2º e 3º Ciclos: 

 - Artes e Letras: cruzamentos entre a pena e o pincel
303

. 

 

Até ao Ensino Secundário, notou-se uma progressiva complexificação das 

propostas, através da introdução de novos conceitos. Por outro lado, nota-se uma 

tentativa de adaptação temática por parte do S.E. do C.A.M. a alguns conteúdos 

programáticos dos programas escolares. Transversalidade que cruza a arte com a 

ciência, a natureza ou a literatura. Por exemplo, a visita, Artes e Letras: cruzamentos 

entre a pena e o pincel, parece ir ao encontro do programa de Português do Ensino 

Secundário, designadamente, o estudo de Fernando Pessoa. 
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2.6.2 – Materiais didácticos do C.A.M. 

 

Os materiais didácticos existentes no CAM são as folhas de sala, os catálogos, 

embora não tenham catálogos especialmente concebidos para crianças e adolescentes, 

os áudio-guias e as informações online sobre as obras de arte. Estas últimas estão de 

facto muito acessíveis, o que pode facilitar aos alunos a consulta das obras com o 

objectivo de desenvolver trabalhos em aula ou para a escola, com base na experiência 

das actividades pedagógicas no museu. 

 

 

2.6.3 – A acção educativa 

 

          Foram observadas três visitas orientadas no Centro de Arte Moderna (Olhar, Ver, 

Interpretar; Visita exploratória/à medida; Arte em movimento: dançar o Museu). A primeira 

visita destinava-se a alunos do 11º Ano, a segunda a alunos do 7º Ano e a terceira visita a 

alunos do Ensino Pré-escolar. As duas primeiras visitas foram realizadas a uma parte da 

exposição com vários artistas modernos e contemporâneos estrangeiros e nacionais. E a 

terceira visita efetuou-se numa outra área expositiva, a exposição de Jorge Varanda, Pequeno-

almoço sobre cartolina. A primeira visita centrou-se fundamentalmente na exposição do 

artista Muntadas, Entre/Between, e na exposição de Josef Albers, Josef Albers na América.  

  Susana Gomes da Silva tem em consideração os estádios de desenvolvimento 

dos visitantes quando são elaborados os projectos educativos, pelo que referiu, é 

necessário que os conceptores de actividades educativas e educadores/mediadores dos 

museus conheçam os estádios de desenvolvimento cognitivo e emocional dos visitantes, 

neste caso das crianças e adolescentes
304

”. De facto, a relação adequada ao público 

foi muito cuidadosamente proporcionada pelos educadores e através de actividades 

educativas previamente planificadas, as quais levaram em linha de conta tanto os 

aspectos cognitivos como os do afecto. Tal preocupação foi observável, logo nos 

primeiros momentos de contacto entre mediadores/educadores e os visitantes, no 

processo de construção de uma relação, pois trata-se de uma aproximação 

(Brainstorming) que vai no sentido de diagnosticar os conhecimentos prévios e os 

afectos dos visitantes. 
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 Ao longo das visitas, notou-se a tentativa de manter uma comunicação 

privilegiada com os alunos, levando-os a participar activamente. Por exemplo, na 

primeira visita observada, Olhar, ver, interpretar, o incentivo para a participação adveio 

da quebra de tabus relativamente ao que os visitantes esperam ouvir num museu, não se 

trata de uma visita de exploração de teoria … é confrontar-vos com os dispositivos. 

Também se incentivou à participação, através da introdução de estratégias que 

apelavam a uma atitude mais activa. Por exemplo, a mediadora trouxe vários objectos 

do quotidiano - colocou-os no chão e disse: que todos valem 1 milhão de euros, levando 

a uma reflexão sobre o valor da arte e acerca das representações da Arte 

Contemporânea.  

 Foi muito interessante a aproximação do grupo a uma obra de arte de Muntadas, 

Mirar, ver, percibir, a qual permitiu levar os alunos a perceber o objectivo da actividade 

pedagógica com um título semelhante, Olhar, ver, interpretar. A visita procurou  

sensibilizar os visitantes para a fruição da arte, levando-os a repensar a forma como 

concebiam a arte, vocês teriam um comportamento diferente no Museu Nacional de Arte 

Antiga … será! 

Promoveu-se sempre a observação, tanto inserida num discurso expositivo, no 

qual iam sendo transmitidos conhecimentos acerca das obras de arte, assim como se 

motivou a observação activa, pelo tacto de objectos ou através de movimentos ao 

longo do espaço expositivo, como foi o caso da terceira visita observada, Arte em 

movimento: dançar o Museu.  

Nas três visitas observadas, à semelhança de outros casos de visitas observadas e 

recorrendo a um discurso mais expositivo, foram estabelecidas relações, por exemplo, 

entre a obra de arte e a actualidade, foram antecipadas respostas, temos de procurar o 

conteúdo da obra de arte para além da superfície, ou recorreu-se também muito à 

estratégia de colocação de questões, a qual resultou muito bem porque os alunos 

estavam interessados e efectivamente a participar na acção educativa! 

A identificação dos objectos (designação de um objecto através de um termo 

particular), sua classificação e descrição (são especificadas as características de um 

objecto), inseriu-se, a maior parte das vezes num tipo de comunicação globalmente 

expositivo.  

De um modo geral, a estratégia linear articulou-se com a estratégia 

adaptativa. Na segunda visita observada, Visita à medida, optou-se pelo segundo tipo 

de estratégia, estratégia adaptativa, o que levou a uma diminuição da capacidade de 
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construir sentidos em torno das obras de arte, até porque a coerência temática foi muitas 

vezes quebrada. Logo, a planificação prévia e detalhada parece resultar melhor. 

Quanto à avaliação, existem instrumentos de avaliação, embora não saibamos 

como é feita a sua aplicação.  

As actividades educativas são planificadas, assentes num conhecimento 

exaustivo das exposições e dos públicos-alvo. Também são criados novos objectos 

pedagógicos especificamente orientados para o tema das actividades e recursos 

técnicos mais adequados.  

A coordenadora do S.E. do C.A.M. conhece modelos teóricos de educação nos 

museus e considera que devem ser utilizados, pois “é importante que se procure criar 

marcos de referência para o trabalho educativo de cada instituição
305

”.  

 

 

3- Análise comparativa e conclusões 

 
 A seguir apresentamos os resultados dos inquéritos, com o conjunto das 

respostas que foram dadas por todas as coordenadoras às questões que lhes foram 

colocadas. Trata-se de questões acerca da sua formação, a quantidade de profissionais 

que com elas colaboram e as suas funções. Também procurámos saber como elaboram 

os projectos educativos e os avaliam e se conhecem e utilizam modelos teóricos de 

educação nos museus.  

            O primeiro inquérito, Funcionamento do Serviço Educativo, deteve-se em 

questões relacionadas com a formação académica dos profissionais e outras formações, 

a relação entre a pessoa responsável pelo Serviço Educativo e os seus colaboradores. 

Para além destas questões também se procurou verificar se os profissionais da educação 

museal continuam a trabalhar precariamente nos museus e qual é a relação efectiva dos 

coordenadores dos S.E. com a educação museal.  
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RESULTADOS DOS INQUÉRITOS 

Funcionamento do Serviço Educativo 

1. Função da pessoa que preenche o questionário na instituição museal. 

Maria de Lourdes Riobom – Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) 

Coordenadora de Serviço 

Deolinda Cerqueira - Museu Gulbenkian (MG) 

Conservadora do Museu – Autora da programação e responsável pela coordenação do Sector Educativo 

do Museu 

Catarina Moura - Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC) 

Coordenadora do Serviço Educativo 

Clara Ferreira - Museu da Cidade (MC) 

Coordenadora do Serviço de Animação e Pedagogia 

Susana Gomes da Silva - Centro de Arte Moderna (CAM) 

Responsável pela programação educativa e coordenadora do Sector de Educação do Centro de Arte 

Moderna (Programação Descobrir – Fundação Calouste Gulbenkian 

1. Habilitações académicas.  

 Título da formação: Instituição onde efectuou a formação: Ano: 

MNAA Licenciatura em História - Mestrado em 

História da Arte Contemporânea - 

Doutoramento em Ciências da Educação 

Faculdade de Letras de Lisboa - 

Universidade Nova de Lisboa – 

Universidade de Sevilha 

1977 

2000 

2006 

MG Licenciatura Faculdade de Letras  

MNAC Curso Superior de Formação de Professores 

de Educação pela Arte 

Conservatório Nacional do Ministério da 

Educação. 
1978 

MC    

CAM Licenciatura em História e Pós Graduação em 

museus e educação e em Museum Studies. 

FCSH – Universidade Nova de Lisboa; 

Universidade de Barcelona; University of 

Leicester. 

 

3. Data de fundação do museu onde trabalha. 

MNAA 1884 

MG 1969 

MNAC 1911 

MC 1979 

CAM 1983 

 4. O museu oferece actividades educativas e/ou culturais? 

MNAA Sim 

MG Sim 
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MNAC Sim 

MC Sim 

CAM Sim 

5. O Serviço Educativo desta instituição existe desde quando? 

MNAA 1953 

MG 1970 

MNAC Julho de 1994 

MC  

CAM Julho de 2002 

6. Qual é o título da profissão da pessoa responsável pelo mesmo e quais são as suas funções?  

MNAA Coordenador; Realização de visitas; Acções de Formação de Professores; Coordenação e outras. 

MG Conservadora do Museu – Responsável pela programação e coordenação do sector Educativo do 

Museu. 

MNAC Coordenadora – articular toda uma ponóplia de ofertas pedagógicas, visitas, oficinas, formação. 

MC Técnica Superior de História, coordenação, orientação e programação. 

CAM Responsável pela programação educativa e coordenadora do sector de educação e animação 

artística. 

6.1. Que estatuto profissional tem essa pessoa responsável no Serviço Educativo?  

MNAA Faz parte do quadro. 

MG Faz parte do quadro. 

MNAC Faz parte do quadro. 

MC  

CAM Faz parte do quadro. 

7. Essa pessoa responsável pelo S. E. tem a seu cargo: 

7.1. Profissionais remunerados: 

  Quantos 

MNAA Sim 2 

MG Sim 7 

MNAC   

MC Sim  

CAM Sim 22 

7.1.1. Eles pertencem ao quadro de pessoal da instituição? 

MNAA Sim 

MG 2 – Sim 

MNAC Não 

MC Sim 

CAM Sim e Não 
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7.2. Profissionais não remunerados: 

  Quantos Estatuto 

MNAA    

MG    

MNAC Sim Depende Voluntário e estagiário 

MC Sim  Estagiário 

CAM Sim 1 Estagiário 

8. Especifique a função de cada uma dessas pessoas, remuneradas ou não.  

MNAA Desenvolvimento das actividades. 

MG Executar Programas e actividades da autoria da Conservadora responsável e/ou da sua autoria, 

fazer visitas guiadas a todos os públicos, orientar oficinas criativas associadas às visitas guiadas 

temáticas ao Museu e muitas outras tarefas necessárias ao bom funcionamento do sector. 

MNAC Colaboram nas várias actividades oferecidas pelo SE aos públicos. 

MC Educadora de Infância / Técnicas de Animação Cultural. 

CAM As duas pessoas do quadro desempenham funções de produção logística e também são 

responsáveis por projectos educativos próprios, assegurando parte da programação escolar e a 

programação para NEE; os restantes profissionais freelance são autores e orientadores de 

projectos educativos específicos para públicos-alvo concretos. 

9. Essa(s) pessoa(s) desenvolve(m) outras tarefas ligadas a outras funções museais, para além da 

função educativa? 

MNAA Não 

MG Algumas sim 

MNAC Não 

MC Não 

CAM Algumas sim 

10. Quanto tempo dedica à gestão do Serviço Educativo e quanto tempo dedica à prática 

educativa? 

 Gestão: Prática Educativa: 

MNAA Algumas horas por semana Tempo restante 

MG Funções interligadas 

MNAC 50% 50% 

MC   

CAM 80% 20% 
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11. A direcção do museu ou outros membros responsáveis da instituição, ou outras entidades 

ofereceram um programa de formação dirigido ao(s) educador(es)/mediador(es)/monitor(es) do 

Serviço Educativo?  

MNAA Sim 

MG Não 

MNAC Sim 

MC Não 

CAM Sim 

11.1. Caso tenha respondido sim, descreva brevemente esse programa de formação e indique a 

sua origem. 

MNAA Conhecimento das colecções; Conservadores ou outros membros do Serviço de Educação. 

MG A formação é feita no próprio museu e é da responsabilidade da Conservadora. 

MNAC A formação é realizada pela coordenadora do Serviço Educativo. 

MC  

CAM Como coordenadora desenho regularmente sessões de formação pedagógica para os colaboradores 

do Serviço Educativo, incidindo nos modelos educativos de referência para o nosso trabalho, 

técnicas e estratégias de comunicação eficaz com os públicos, técnicas de trabalho em equipa e 

programação educativa. 

12. A formação teve em linha de conta:  

 12.1. Técnicas de mediação com os visitantes. 

MNAA  

MG Sim 

MNAC Sim 

MC  

CAM Sim 

Quais?  

MNAA  

MG Adequadas a todo o tipo de visitantes e, quando para aqueles que têm necessidades especiais, 

também com professores com a mesma problemática – por exemplo: pessoas cegas ou com 

dificuldades de visão. 

MNAC  

MC  

CAM Trabalho a partir dos conhecimentos prévios, objectivos e expectativas dos visitantes, técnicas de 

construção de conhecimento assentes no diálogo e na resolução de problemas; questionamento e 

uso de diferentes técnicas e materiais para ligação do dia-a-dia com o universo dos objectos 

artísticos. 
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 MNAA MG MNAC MC CAM 

12.2. O conhecimento aprofundado do edifício e do seu 

espólio. Sim Sim Sim 

 

Sim 

12.3. A psicologia dos visitantes.  Sim Sim  Sim 

12.4. A concepção e o desenvolvimento de um programa 

educativo. 

 

Sim Sim 

 

Sim 

12.5. Outras áreas disciplinares.  Sim   Sim 

13. Numere por ordem crescente de importância os elementos fundamentais de uma instituição 

museal? 

 Recolha Conservação Investigação Educação Públicos Outro 

MNAA  3 4 2 1  

MG  1 1 1 1 Publicações (1) 

MNAC Todos em igualdade de circunstâncias 

MC Para mim são todos fundamentais 

CAM  2 1 2  Acessibilidade (3) 

14. Indique qual é para si a função do Serviço Educativo num museu?  

MNAA Servir de intermediário entre as obras de arte e os públicos. 

MG Sinteticamente a mediação entre as colecções e os públicos com vista a uma adequada e rápida 

transmissão das mensagens contidas nos objectos museais. 

MNAC Mediar os acervos aos distintos universos de públicos e promover experiências intelectuais e 

oficinais na abordagem das técnicas, movimentos, artistas. 

MC Educar, aprender, realizar. 

CAM Os serviços educativos ocupam, desenham e propõem lugares, espaços e estratégias de relação 

entre as pessoas e os objectos/produtos culturais, entre os fruidores e os criadores, entre os 

programadores e os participantes, assumindo a missão de comunicar, mediar, promover 

experiências partilhadas, desenhar pontes e potenciar caminhos, formar e inspirar os públicos, se 

não da cultura (como seria desejável numa visão abrangente e transversal), pelo menos da 

instituição ou projecto a que servem (onde se pressupõe que estejam integrados de forma 

orgânica, consistente, continuada e reconhecida). 

15. Acha que, conhecendo outras estratégias educacionais desenvolvidas noutras instituições 

culturais, tal poderia contribuir para uma melhor qualidade do empenho do S.E. da instituição 

onde trabalha? Porquê?  

MNAA É sempre enriquecedor conhecer o que os outros fazem. 

MG Há sempre qualquer pormenor que outro pode estar a resolver melhor do que nós. Nada como 

conhecer e analisar. 
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MNAC Acho que cada museu, de organismos diferentes, desenvolve as actividades com a qualidade e o 

empenho específico de cada serviço ou grupo de trabalho. 

MC A troca de informação e de conhecimento entre instituições são de grande valia e ajudam muitas 

vezes no funcionamento das actividades. 

CAM Claro, pois só da partilha e do trabalho em rede é que nascem novos horizontes. 

16. Parece-lhe que seja necessário um modelo teórico de pedagogia para os museus e 

instituições culturais?  

MNAA Depende do modelo e do museu, mas obviamente que tem de haver uma base de trabalho. 

MG Não sei. 

MNAC Parece-me necessário sim, não um modelo teórico para um Serviço Educativo, mas sim uma 

conduta pedagógica para toda a sociedade, a começar na escola. 

MC  

CAM Sim, já existem vários e é importante que se procure criar marcos de referência para o trabalho 

educativo de cada instituição. 

17. Considera útil a colaboração entre profissionais da educação nos museus e investigadores das 

Universidades? 

MNAA Sim. 

MG Sim. 

MNAC Com toda a certeza. 

MC  

CAM Extremamente útil (isso tem vindo a ser feito por exemplo com os museus e a Universidade do 

Porto) mas ainda é pouco comum. 

 

                   Verificámos que a formação académica das coordenadoras é do Ensino 

Superior e que globalmente os seus colaboradores/mediadores possuem igualmente 

cursos superiores de diversas áreas, exeptuando dois casos, um no P.N.A e outro no 

Museu da Cidade.  

             Quanto à relação profissional entre as coordenadoras dos S.E. e os seus 

colaboradores, as coordenadoras do S.E. são as principais responsáveis pela concepção 

dos projectos, embora já se note alguma partilha desta função com os restantes 

profissionais do S.E. Aquilo que se mantém ao nível das funções dos profissionais dos 

S.E. é que a execução dos projectos é maioritariamente da responsabilidade dos 

colaboradores/monitores. E de facto, grande parte destes profissionais da educação 

museal continua a trabalhar precariamente nos museus, tratando-se de uma profissão 

que ainda não obteve o reconhecimento da sua efectiva importância.  
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A seguir apresentamos os resultados do inquérito, Projecto educativo do museu, 

no qual se procurou tomar conhecimento acerca da planificação, execução e avaliação 

dos Projectos Educativos dos museus. 

 
 

RESULTADOS DOS INQUÉRITOS 

Projecto educativo do museu 

 

Nome e função da pessoa que preenche o questionário na instituição museal. 

Maria de Lourdes Riobom – Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) 

Coordenadora de Serviço 

Deolinda Cerqueira - Museu Gulbenkian (MG) 

Conservadora do Museu – Autora da programação e responsável pela coordenação do Sector Educativo 

do Museu 

Catarina Moura - Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC) 

Coordenadora do Serviço Educativo 

Clara Ferreira - Museu da Cidade (MC) 

Coordenadora do Serviço de Animação e Pedagogia 

Susana Gomes da Silva - Centro de Arte Moderna (CAM) 

Responsável pela programação educativa e coordenadora do Sector de Educação do Centro de Arte 

Moderna (Programação Descobrir – Fundação Calouste Gulbenkian 

 

PREPARAÇÃO 

1. Tendo em conta que algumas actividades do programa educativo são dirigidas ao público 

escolar:  

1.1. O programa foi elaborado, tendo em consideração os objectivos da(s) disciplina(s) 

leccionada(s) pelos professores que requereram a visita junto do Serviço Educativo do museu? 

 

MNAA Sim 

MG Sim 

MNAC Não 

MC Sim 

CAM Não 

1.2. O programa educativo foi elaborado, tendo em conta a análise dos programas escolares 

elaborados pelo Ministério da Educação?  

 

MNAA Sim 

MG Sim 

MNAC Não 

MC Sim 

CAM Não 
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 1.3. O programa educativo foi elaborado em função do espólio do museu?  

 

MNAA Sim 

MG Sim 

MNAC Sim 

MC Sim 

CAM Sim 

 

1.4. O programa educativo foi elaborado tendo em conta o enquadramento social dos visitantes?  

 

MNAA Sim 

MG Sim 

MNAC Sim 

MC Não 

CAM Sim 

 

1.5. Esse programa educativo foi elaborado, inspirando-se noutros modelos teóricos de educação 

nos museus? Se sim, indique qual foi o modelo. 

 

MNAA   

MG Sim  

MNAC Não  

MC   

CAM Sim Construtivismo crítico 

 

1.6. O programa educativo foi concebido conjuntamente com técnicos do museu de outras áreas 

de intervenção, nomeadamente conservadores ou secretários de exposição?  

 

MNAA  

MG Sim 

MNAC Sim 

MC Sim 

CAM Sim 

 

2. Durante uma conversa prévia com os professores e por telefone: 

2.1. Propõe ao professor deslocar-se ao museu para conhecer a exposição e preparar a visita ou 

actividade? 

MNAA Sim 

MG Sim 

MNAC Sim 

MC Sim 

CAM Sim 
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2.2 Traça um perfil do grupo?  

MNAA Sim 

MG Sim 

MNAC Sim 

MC Sim 

CAM Sim 

2.3 Afere a exploração ou ligação que o professor pretende abordar na visita?  

MNAA Sim 

MG Sim 

MNAC Sim 

MC Sim 

CAM Sim 

 

2.4 Envia para a escola informação sobre o museu e a exposição?  

MNAA Sim 

MG Sim 

MNAC Não 

MC Sim 

CAM Não 

3. Quando prepara as actividades, a que instrumentos de planificação e de construção recorre?  

MNAA  

MG  

MNAC Recorro aos conteúdos específicos da exposição e aos instrumentos e cruzamentos de carácter 

pedagógico. 

MC  

CAM Uma equipa de concepção de pelo menos 2 pessoas, conhecimento exaustivo sobre as exposições, 

conhecimento sobre os público-alvo, textos, objectos, criação de novos objectos pedagógicos 

especificamente orientados para o tema da actividade, recursos técnicos mais adequados. 

4. Para cada actividade educativa foi elaborado: 

 MNAA MG MNAC MC CAM 

a) Um circuito no museu.  X X  X 

b) Os circuitos variam. X   X(1) X X X 

c)  Dispomos de espaço exclusivamente preparado/concebido  para essas 

actividades  educativas. 
   X(2)   X 

(1) Os circuitos podem ser readaptados para determinados públicos. 

(2) Para as oficinas.   

 

 

 



170 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

1. Actividades educativas e culturais oferecidas aos grupos escolares pela vossa instituição. 

 MNAA MG MNAC MC CAM 

1. Visitas centradas nas exposições. X X X X X 

2. Visitais orientadas para as escolas X X X X X 

3. Visitas orientadas e temáticas (grupos culturais, seniores e outros). X X X X X 

4. Percursos comentados. X X X  X 

5. Visitas-jogo. X X X X X 

6. Oficinas. X X X X X 

7. Workshops de desenvolvimento específico. X X X X X 

8. História ao vivo.    X  

9. Teatro.      

10. Jogos.  X(1)  X  

11. Maletas pedagógicas.    X X 

12. Site Internet. X X X  X 

13. Dispositivos interactivos móveis com aplicações multimédia.  X    

14. Vídeos/Filmes.  X    

15. Festas para crianças.      

16. Workshops de desenvolvimento específico.  X  X X 

17. Cursos de formação pedagógica. X X   X 

18. Cursos práticos.  X   X 

19. Cursos teóricos.  X X  X 

20. Outra (s), por favor indique-a(s):     X(2) 

(3) Integrados em programas mais vastos que visam a integração numa cultura do passado. 

(4) Conversas com curadores e artistas, actividades para grupos com necessidades educativas 

especiais. 

2. Quais são os suportes pedagógicos disponibilizados ao público no museu? 

 MNAA MG MNAC MC CAM 

1. Publicações didácticas. X  X   

2. Folhas de sala. X  X  X 

3. Catálogos. X X X X X 

4. Catálogos especialmente elaborados para crianças ou 

adolescentes. 

     

5. Informações online sobre as obras de arte. X X X X X 

6. Audio-guias.  X   X 
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AVALIAÇÃO 

Avaliação do público:  

1. Para cada actividade educativa no museu existem elementos de avaliação das mesmas?  

MNAA Só para algumas. 

MG Sim 

MNAC Só para algumas. 

MC Sim 

CAM Sim 

 

2. Procura saber qual é o grau de satisfação manifestado pelos responsáveis do grupo em 

relação às actividades educativas do museu? 

MNAA Sim 

MG Sim 

MNAC Sim 

MC Sim 

CAM Sim 

 

3. Caso tenha questionários de avaliação procura saber se:  

3.1. Após terem participado nas actividades do programa educativo, os visitantes mudaram de 

atitude em relação à instituição? 

MNAA Sim 

MG Sim 

MNAC Sim 

MC Sim 

CAM Sim 

3.2. Se os visitantes que participaram nas actividades do programa educativo realizaram aquisições 

cognitivas?  

MNAA Sim 

MG Sim 

MNAC Sim 

MC Sim 

CAM Sim 

 

3.3. Se após a actividade, os visitantes compreenderam a temática do programa educativo do 

museu?  

MNAA Não sei 

MG Sim 

MNAC Sim 

MC Sim 

CAM Sim 
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Avaliação do Serviço Educativo:  

Quando é feita uma autoavaliação: 

1. Mostra-se preocupada com a dimensão cognitiva, afectiva e sensorial dos visitantes?  

MNAA Sim 

MG Não 

MNAC Sim 

MC Sim 

CAM Sim 

  

 

2. Procura saber se o programa educativo do museu corresponde à situação pedagógica 

antecipada pelos visitantes?  

MNAA Sim 

MG Sim 

MNAC Sim 

MC Sim 

CAM Sim 

 

3. Avalia a pertinência das estratégias de comunicação e dos meios utilizados (fontes 

bibliográficas, materiais…) para desenvolver o programa educativo?  

MNAA Sim 

MG Sim 

MNAC Sim 

MC Sim 

CAM Sim 

 

4. Sente que frui de uma grande liberdade durante a prestação de actividades no Serviço 

Educativo?  

MNAA Sim 

MG Sim 

MNAC Sim 

MC  

CAM Sim 

 

  

 Em quase todos os museus, o projecto educativo teve em consideração os 

objectivos das disciplinas leccionadas pelos professores que se dirigem com os seus 

alunos ao museu e a análise dos programas escolares. Só o MNAC e o CAM não os 

consultaram para a concepção do projecto eduativo. No entanto todos elaboraram o 
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programa em função do espólio do museu. Portanto, embora se trate de projectos 

educativos destinados ao público escolar, não se procura conhecer as suas necessidades 

pedagógicas através da consulta dos programas do ensino oficial. Quanto aos restantes 

instrumentos de planificação das actividades pedagógicas nos museus, só o M.N.A.C. e 

o C.A.M. responderam à questão que lhes foi colocada, o M.N.A.C., referindo que 

recorre aos conteúdos específicos das exposições e a instrumentos de carácter 

pedagógico e o C.A.M., informando-nos que começa pelo conhecimento exaustivo das 

exposições, do público-alvo e que recorre à criação de instrumentos pedagógicos.  

Relativamente ao desenvolvimento dos acções educativas, grande parte das 

actividades propostas são as visitas orientadas que, por sinal, são aquelas que os 

professores mais procuram e também aquelas que os museus mais facilmente 

conseguem realizar para os grupos escolares, pois, de uma maneira geral, não existem 

instalações adequadas para serem efectuadas outros tipos de actividades pedagógicas 

nos museus. De resto, as exposições continuam a ser concebidas como se apenas se 

destinassem a públicos conhecedores e esclarecidos, o que torna o trabalho do S.E. 

essencial para facilitar a interpretação das exposições por parte das crianças e 

adolescentes. Os dispositivos de exposição raramente contemplam as necessidades de 

observação, interpretação e fruição das obras de arte por parte dos mais pequenos. O 

único museu onde constatámos que foram contemplados alguns destes aspectos é o 

Museu da Farmácia, que não integra os museus observados. Dá-se o exemplo dos 

letreiros colocados de forma a estarem acessíveis aos olhos dos mais pequenos. Quanto 

às publicações didácticas, estas só são realizadas por dois S.E., nomeadamente o 

M.N.A.A. e o M.N.A.C.. Resta referir que a avaliação nos museus com os quais 

contactámos ainda não se realiza de uma forma sistemática e possibilitadora de serem 

tiradas conclusões, as quais seriam úteis para a revisão e programação de actividades 

pedagógicas. Em certos casos a avaliação é nula ou assenta em perguntas orais 

realizadas no final das visitas ou, então, em momentos esporádicos de avaliação, após o 

projecto ter sido posto em prática uma primeira vez ou, então, trimestralmente. 

Em suma, o grupo de museus observados permite-nos concluir que grande parte 

dos Serviços Educativos, continua a desenvolver propostas pedagógicas com 

características muito semelhantes às que continham as activides educativas dos S.E. 

pioneiros. De facto, as visitas têm muitas vezes uma estrutura linear e os mediadores 

recorrem sobretudo ao discurso expositivo, privilegiando mais a linguagem verbal e 

menos a observação e a interpretação. Por outro lado, notou-se que o S.E. do Centro de 



174 

 

Arte Moderna tem uma atitude experimental face às propostas pedagógicas alí 

apresentadas, o mesmo não se podendo dizer relativamente aos restantes museus 

observados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A criação e o surgimento dos primeiros museus foi, desde logo inseparável da 

ideia de transmitir conhecimentos e de contribuir para a formação dos indivíduos, em 

suma, educar. Inicialmente, esta premissa, no que diz respeito a uma das principais 

funções dos museus, apenas abrangia uma pequena fracção da sociedade, isto é, os 

habituais fruidores de arte, estudantes de arte ou de áreas científicas e tecnológicas, 

estes constituindo o principal público-alvo dos museus da ciência.  

Ainda durante a primeira metade do século XX, os museus eram principalmente 

visitados pelas elites, embora, houvesse já quem sublinhasse a necessidade e pertinência 

de fazer igualmente fruir as outras camadas da sociedade de um recurso 

inestimavelmente valioso e eficiente para formação dos indivíduos em geral. Em 

Hamburgo, esta constatação coincidiu com o aparecimento da Pedagogia Nova. Os 

pedagogos desta corrente pedagógica viam o museu como sendo um terreno fértil para a 

formação e desenvolvimento educacional das crianças.  

Na passagem do século XIX para o século XX, surgiu o primeiro Serviço 

Educativo, o Kunstalle, cujo fundador foi professor primário antes de se ter tornado o 

director do museu. Noutras nações emergiu também a preocupação de educar, 

preocupação essa, que se foi alterando em função dos avanços e recuos da história. A 

segunda guerra mundial constitui um marco no que toca a evolução da história da 

educação nos museus. Depois da destruição massiva provocada pela guerra, procurou-se 

a preservação e a reconstrução. Ao nível político, destruídas as ditaduras de muitas 

nações, a democracia deu asas ao desejo de retirar as populações da miséria e da 

ignorância.  

A partir da segunda metade do século XX, para além da escola, outras 

instituições passariam a assumir a responsabilidade de contribuir para a formação dos 

indivíduos. A UNESCO e o ICOM foram duas das entidades que inicialmente 

contribuíram para a disseminação da ideia da função educativa dos museus. 

Posteriormente, e em diferentes países foram decretadas leis, as quais levaram à criação 

de vários serviços educativos. Era assim que surgia o primeiro Serviço Educativo em 

Portugal.  

O Serviço Educativo do Museu Nacional de Arte Antiga, foi responsável pelo 

surgimento das primeiras estratégias educativas experimentadas e depois lá adoptadas, 

sendo posteriormente recuperadas pelos profissionais de educação dos S.E. que 

começaram a funcionar noutros museus do país. O M.N.A.A. foi de facto uma escola 

em matéria de educação museal e no que toca a formação dos profissionais dos SE.  
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Nas últimas décadas do século XX, directores, conservadores, educadores dos 

museus, assim como professores do ensino oficial e ministros da cultura e da educação, 

estavam bem cientes da função educativa do museu e dos seus inquestionáveis 

contributos para a formação holística dos indivíduos e desenvolvimento efectivo das 

sociedades. Foram decretadas novas leis no sentido de incrementar a educação nos 

museus e, de facto, os serviços educativos começaram a funcionar na maioria dos 

museus.   

Nos anos 80, generalizaram-se as teorias em educação museal, trabalho que teve 

o contributo das universidades e de profissionais da educação nos museus. A sua 

divulgação através de encontros internacionais e publicações foi igualmente decisiva 

para evolução de uma nova ciência, a educação museal.  

A relação entre a escola e o museu estreitou-se, sobretudo a partir da década de 

80. Em Portugal a APOM proporcionou o encontro entre profissionais dos museus e 

professores do ensino oficial, daí resultando uma série de propostas que se procuraram 

pôr em prática. Não obstante ter-se notado uma evolução ao nível da acessibilidade do 

público escolar às actividades educativas propostas nos museus, há ainda muito 

caminho por percorrer. Deste facto muitos estão cientes disso e os problemas por 

resolver continuam a ser apontados, mas não solucionados.  

No Canadá, em Inglaterra ou nos Estados Unidos da América têm sido 

elaboradas propostas que vão no sentido de desenvolver a educação museal e sobretudo 

de a teorizar, a fim de disponibilizar modelos teóricos de educação, ferramentas que 

estejam acessíveis a todos os que estão implicados na educação museal, educadores dos 

museus e professores do ensino oficial, modelos esses que permitam construir projectos 

educativos capazes de contribuir para a construção de conhecimentos efectivos e 

verificáveis. Também em Portugal estão a ser realizados projectos que vão no sentido de 

teorizar práticas que, em parte, têm vindo a ser desenvolvidas com base na intuição dos 

profissionais da educação nos museus, designadamente um projecto de investigação que 

procura conceber um modelo para a interpretação das exposições nos museus.  

Actualmente, os Serviços Educativos dos museus portugueses oferecem diversas 

propostas educativas, tanto ao público escolar como ao público em geral. O número de 

propostas, assim como o tipo de actividades, varia de instituição para instituição. 

Também o modo como são elaborados os Projectos Educativos varia em função do 

conhecimento que os responsáveis pela educação nesses serviços têm das teorias da 
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educação museal. Neste estudo, detivemo-nos nestas questões e chegámos a algumas 

conclusões as quais passaremos a apresentar a seguir.   

Ao longo do contacto que estabelecemos com os diferentes museus observados, 

surgiram-nos evidenciados diversos aspectos relativos aos profissionais que trabalham 

nos diferentes serviços educativos, outros relacionados com as actividades educativas 

propostas naqueles locais e a sua implicação nas aprendizagens dos públicos. De facto, 

notámos que existem pontos em comum e outros distintos nas actividades educativas 

propostas naquelas instituições.  

 Relativamente aos profissionais dos SE, verificámos que são na sua maioria 

mulheres, tanto as coordenadoras como as mediadoras. Na generalidade, as 

coordenadoras são detentoras de cursos superiores universitários, na maioria 

Licenciaturas, destacando-se a coordenadora do M.N.A.A. com um Doutoramento em 

Ciências da Educação e a coordenadora do C.A.M. com duas Pós-Graduações em 

Museus e Educação e em Museum Studies. Os restantes profissionais têm, na sua 

maioria, formação superior e em diversas áreas. Salienta-se o facto de alguns destes 

profissionais já terem passado pela experiência do ensino formal. 

Quanto ao vínculo dos profissionais da educação com a instituição onde 

trabalham, todas as coordenadoras fazem parte do quadro profissional. No M.N.A.A. 

todos os profissionais da educação, para além da coordenadora, pertencem ao quadro 

profissional, no Museu da Cidade, todos os profissionais do S.E. pertencem ao quadro 

da instituição, menos um estagiário. No entanto, no S.E. do C.A.M. trabalham 22 

pessoas que não fazem parte do quadro, embora uma delas seja estagiário e não 

remunerado. Trata-se do S.E. com mais profissionais da educação. No Museu 

Gulbenkian são 7 profissionais, para além da coordenadora e no M.N.A.A. são três, 

contando com a coordenadora. No M.N.A.C. não conseguimos saber, pois não nos foi 

respondido a esta questão.  

No M.G., no Museu da Cidade e no M.N.A.A. a coordenadora e os 

educadores/mediadores não só executam como também concebem os projectos 

educativos. Só no M.N.A.A. e no M.N.A.C. é que os educadores/mediadores apenas 

desenvolvem actividades (M.N.A.A.) ou colaboram nas várias actividades oferecidas 

pelo S.E. aos públicos (M.N.A.C.). Supomos que naquelas duas instituições a 

concepção dos projectos educativos cabe apenas à responsável, tal como dantes sucedia 

no M.N.A.A., sendo apenas a conservadora a conceber os projectos e as mediadoras a 

executá-los.  
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O M.N.A.A. e o Museu da Cidade não recebem formação destinada aos 

educadores/mediadores do S.E., embora a coordenadora do M.G. nos tenha informado 

que a formação é feita no próprio museu e é da responsabilidade da coordenadora. 

Sabemos que noutros museus, como no Palácio Nacional de Queluz ou no Palácio 

Nacional de Mafra, a formação dos monitores é realizada no museu. Os monitores 

devem observar diversas visitas-guiadas, realizadas por profissionais do quadro ou 

outros monitores que já obtiveram a sua formação. A partir daí, após algumas leituras 

feitas, repete-se o repertório quando são realizadas as visitas-guiadas. 

Foi muito interessante, termos tido a possibilidade de comparar as respostas das 

diferentes coordenadoras
306

 relativamente à função do S.E. Quase todas têm uma visão 

muito prática deste serviço, considerando que a sua primordial função é mediar as 

colecções de forma eficaz perante o público. Destacamos, no entanto, a resposta de 

Susana Gomes da Silva, a qual apresenta uma visão holística da função do S.E., pois a 

mediação requer uma entrega afectiva e emocional, tanto dos mediadores como do 

público que vai no sentido da construção do conhecimento e da promoção de novas 

experiências.  

Nas suas programações, todos os museus inseridos no âmbito do estudo deste 

trabalho, apresentam uma programação, entre outras propostas, destinadas a outro tipo 

de visitantes, que se dirige especialmente ao público escolar. Também se verificou que 

todos os Serviços Educativos elaboraram actividades educativas diversas para cada 

nível escolar, o que nos leva a supor que se tenha em consideração os diversos estádios 

do desenvolvimento das crianças e adolescentes. Mas, na verdade, posto em prática e no 

terreno, constatámos que nem sempre as actividades se adequavam às faixas etárias dos 

visitantes e às suas necessidades educativas. 

O tipo de discurso, por vezes, manteve-se semelhante em diferentes situações 

educativas e com visitantes com idades diferentes. Também os circuitos se mantiveram, 

não obstante a alteração dos temas das actividades. Para além dos circuitos também as 

estratégias pedagógicas permanecem, por vezes, semelhantes, apesar das diferentes 

faixas etárias dos públicos.  

Os serviços de educação que apresentam propostas mais variadas são o Museu 

Gulbenkian, o C.A.M., o M.N.A.A. e o Museu da Cidade, o M.N.A.C. e o P.N.A., 

apresentando actividades em menor número. De facto, as visitas-jogo para os mais 
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pequenos (Ensino Pré-Escolar ou 1º Ciclo) e as visitas orientadas, visitas-conferência, 

para os mais crescidos (3º Ciclo e Ensino Secundário), constituem as actividades 

pedagógicas maioritariamente propostas e são também as mais procuradas pelos 

professores. 

Cada actividade pedagógica tem um percurso diferente, em função do tema da 

visita, embora, tal como referimos antes, isso nem sempre se verifique, e em cada uma 

delas é sempre feita uma contextualização histórica do edifício. Noutros casos 

informam-se os alunos sobre as condições e motivações que conduziram à reunião do 

espólio do museu e, ainda, caso único (C.A.M.), faz-se um diagnóstico previamente 

planificado dos saberes dos visitantes e preparam-se os mesmos para o que vão ver e 

descobrir.   

Relativamente ao encadeamento temático das visitas, nem sempre se verificou 

uma ligação entre os objectos observados, capaz de gerar sentidos claros e de levar a 

uma aprendizagem global do tema da visita. 

Quanto ao tipo de visitas propostas, nos museus de arte, o tema que determina as 

estratégias pedagógicas para a realização das visitas é a História da Arte. De facto, no 

M.N.A.A. os temas das visitas observadas são de História da Arte e o mesmo acontece 

no Museu Gulbenkian. Parece-nos que este tipo de tema determina os objectivos e as 

estratégias da actividade no museu, conferindo-lhes um carácter expositivo e inserindo-

se numa corrente pedagógica de aprendizagem por transmissão de conhecimentos. No 

entanto, no C.A.M. a visita apresenta outras características, para além da aula de 

História da Arte, sobretudo porque existem momentos mais práticos, de introdução de 

actividades de reflexão ou de carácter lúdico. No Museu da Cidade, as propostas 

temáticas concentram-se em épocas históricas, indo da Pré-História ao início do século 

XX e dentro de cada período é focado um tema específico, logo, centram-se todas as 

estratégias da visita na História de Lisboa, intercalando o discurso expositivo, com a 

História ao vivo ou as expressões dramática e plástica. Noutros casos, as visitas eram 

gerais, fazendo-se um percurso por várias épocas e através da observação e cruzamento 

de vários objectos. As visitas gerais apresentaram alguns problemas que não se 

verificaram nas visitas temáticas, designadamente a falta de coesão entre os 

conhecimentos transmitidos. O momento educativo menos bem conseguido foi a visita 

realizada no P.N.A., durante a qual as crianças foram conduzidas ao longo de várias 

salas, em dois pisos. Outros casos sucederam também, sempre que as visitas não eram 

temáticas ou não seguiram um plano rigorosamente estabelecido. 
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A globalidade das actividades educativas observadas consistiu em visitas-

guiadas. Na sua maioria tratava-se de visitas temáticas e houve outros exemplos de 

visitas gerais. 

As actividades educativas por nós observadas são visitas guiadas, havendo 

pontos em comum e diferenças entre elas. Apresentamos esses aspectos no quadro a 

seguir.  

Características mais frequentes Características menos frequentes 

Introdução: contextualização, relatando a origem 

do edifício onde foi instalado o museu e/ou a 

proveniência do espólio e organização das 

exposições; 

Discurso expositivo: 

Descrição exaustiva através de uma linguagem, 

nem sempre especializada ou clara; 

 

Tipo de estratégia didáctica:  

Estratégia linear ou alternância entre estratégia 

linear e estratégia adaptativa: A estratégia 

maioritariamente adoptada foi a estratégia linear, 

pois detectou-se a existência de um plano 

estabelecido e detalhado em função de um 

objectivo visado, esta estratégia, alternava com 

outro tipo de estratégia, a estratégia adaptativa, o 

plano podendo tornar-se flexível, pois o objectivo 

e as estratégias específicas eram modificados 

em curso, adaptando-se à complexidade e à 

variabilidade das condições da situação 

pedagógica; 

 

Estratégias pedagógicas:  

Transmissão verbal das informações, recorrendo 

à descrição e centradas no valor estético e 

histórico dos objectos;     

  

 

 

Desenvolvimento de actividades intelectuais 

durante as visitas: 

Formular questões/ antecipar 

respostas/comparar/estabelecer 

relações/localizar a informação/observar/ 

comunicar; 

 

Introdução: procura saber-se o que é que está ser 

leccionado na escola ou preparação e sensibilização 

para a fruição das obras de arte (brainstorming); 

 

Discurso especializado: em 3 museus observados 

a linguagem era especializada e muito clara, o 

mesmo não acontecendo nas restantes instituições; 

 

Tipo de estratégia didáctica:  

Estratégia interpretativa: menos vezes se verificou o 

recurso a uma estratégia interpretativa, em que o 

plano era estabelecido através de um consenso entre 

os sujeitos (professores e mediadores/educadores), 

tendo em conta as necessidades de aprendizagem 

do grupo; 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias pedagógicas:  

Introdução de actividades lúdicas na visita 

proporcionadoras de momentos de comunicação 

verbal, observação detalhada dos objectos e de 

manipulação de objectos do quotidiano, trazidos pela 

monitora;   

    

Desenvolvimento de actividades intelectuais 

durante as visitas: 

Antecipar respostas ou soluções/ justificar/decidir por 

uma resposta ou uma solução/classificar/ 

descriminar/identificar/descrever/sintetizar/avaliar; 
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Não escolarização do museu: 

Desenvolvimento de actividades apropriadas 

para o museu: 

Privilegia-se a observação, a participação. 

Actividades de cariz lúdico; 

 

Atitude dos visitantes: 

Professores: 

Demonstram interesse e entusiasmo. Intervêm no 

sentido de identificar e determinar os sentidos 

das exposições para depois os transmitirem aos 

educandos; 

Alunos: 

Demonstram interesse e entusiasmo. 

Os visitantes têm uma atitude maioritariamente 

passiva. 

Escolarização do museu: 

Recurso a estratégias pedagógicas do ensino formal, 

nomeadamente a leitura de documentos autênticos 

realizada por alunos em visita ao museu; 

 

 

Atitude dos visitantes: 

Professores: 

Não colaboram e apresentam-se desinteressados, 

entregando os seus alunos ao mediador; 

 

 

Alunos: 

Apresentam-se desinteressados e desmotivados. 

Os visitantes são incentivados a ter uma participação 

activa. 

Quadro 12: Características mais frequentes e menos frequentes das visitas guiadas.  

 

Os museus que mais dispõem de suportes pedagógicos especialmente 

concebidos para crianças e adolescentes são o M.N.A.A., o M.N.A.C., o C.A.M. e 

relativamente ao P.N.A., pudemos constatar a existência de várias publicações 

didácticas, algumas das quais inserimos nos anexos. O Museu da Cidade é o que menos 

suportes pedagógicos tem à disposição dos visitantes, seguindo-se-lhe o Museu 

Gulbenkian. 

Tal como já referimos, o Museu Nacional de Arte Antiga e o Museu Gulbenkian 

são os que mais recorrem à disciplina de História da Arte no âmbito da apresentação das 

suas exposições, sendo que todas as competências e habilidades intelectuais lá exercidas 

e atrás descriminadas, dependem de estratégias que integram formalmente a disciplina 

de História da Arte, podendo ser reafirmada deste modo, a constatação de um recurso, 

por parte destes museus, a estratégias pedagógicas mais convencionais e provenientes 

do ensino formal, o que não significa que não resultem. 

De facto, muitos grupos escolares são conduzidos por educadores ao longo de 

circuitos dentro dos museus, durante os quais é utilizado um discurso maioritariamente 

expositivo, teórico, por vezes mais centrado no educador do que no espólio, pois aquele 

continua a colocar-se entre as obras de arte e os visitantes
307

. Por vezes, as crianças e os 

adolescentes mal têm oportunidade de ver, observar, contemplar e manipular (raro), 
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para sobretudo ouvir o discurso do educador. Por outro lado, pode acontecer que o 

recurso a outro tipo de estratégias que visam tornar o momento educativo menos 

teórico, ao assentarem em objectivos direccionados para a criação de momentos de 

espectáculo e de fascínio visual, se tornem meras distrações e menos em instrumentos 

pedagógicos.  

A comunicação nos museus que visitámos no âmbito deste trabalho, apareceu-

nos sempre, como sendo o resultado de uma partilha com os diferentes públicos, das 

colecções e das informações que resultaram da investigação realizada sobre os objectos 

apresentados. 

O tipo de comunicação observada, em diferentes momentos e em diferentes 

museus, foi maioritariamente unilateral, isto é, sem haver possibilidade de resposta da 

parte do público receptor, dos alunos, os quais apresentavam, por vezes uma atitude 

passiva. Por outro lado, era uma comunicação essencialmente verbal, aparentando-se 

por vezes à leitura de um texto e centrada na mediadora e menos na observação dos 

objectos. Ainda assim, em alguns casos, ela não foi essencialmente verbal, operando-se 

pela apresentação sensível dos objectos expostos assim como dos fenómenos 

observáveis, sendo exemplo disto grande parte das actividades educativas observadas no 

C.A.M.. Nestes casos a linguagem visual tornou-se numa linguagem audível. 

As habilidades intelectuais mais recorrentes foram a formulação de questões, a 

qual visava a participação dos visitantes e a antecipação de questões, estratégia 

facilitada por se estar perante os objectos do museu. Também se recorreu muito, de um 

modo geral, à localização da informação e à observação da mesma. Aquando da 

observação, ocorreram situações recorrentes em que se estabeleceu relações entre um 

objecto e um período histórico ou entre um objecto do quotidiano. 

 A seguir apresentamos uma grelha de observação com as habilidades intelectuais 

desenvolvidas nos museus observados 

 

Habilidades intelectuais desenvolvidas no museu 
 

1. Formular questões 

Faz uma pergunta ou levanta uma questão acerca de um lugar, um objecto, um elemento, 

do método seguido ou acerca do significado de uma palavra. 

MNAA/ MG/ MC/ CAM/PNA 

2. Antecipar respostas ou soluções 

Dá uma resposta possível para uma pergunta ou para um problema levantado. 

Exemplo: dá uma hipótese acerca de um elemento de arquitectura ou um objecto. 

MNAA/MG/CAM 

3. Justificar 

Sustenta uma resposta com base em argumentos. 

Exemplos:  

a) Sustenta a sua resposta ou uma solução para um problema, argumentando. 

b) Dá razões para a escolha da sua resposta ou da solução. 

MNAA/ MG/CAM 
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4. Optar por uma resposta ou por uma solução 

Privilegia uma resposta ou uma solução entre as que foram antecipadas. 

Exemplo: opta definitivamente por uma resposta ou por uma solução. 

MNAA/CAM 

5. Classificar 

Reagrupa objectos em função de critérios preestabelecidos. 

Exemplos:  

a) Identifica um objecto, apoiando-se num livro com ilustrações. 

b) Classifica um objecto. 

MNAA/MG/CAM 

6. Comparar 

Evidencia semelhanças ou diferenças. 

Exemplo:  

Menciona uma semelhança ou uma diferença entre dois objectos ou dois pormenores 

arquitectónicos. 

MNAA/ MG/ CAM 

7. Estabelecer relações/associações 

Estabelece ligações ou associações. 

Exemplos:  

a) Associa um objecto a um período histórico, uma personagem ou um acontecimento. 

b) Associa um objecto do passado a um objecto contemporâneo. 

MNAA/ MG/ MC/ CAM 

8. Localizar a informação 

Situa as fontes de informação. 

Exemplos: 

a) Assinala um objecto ou uma vitrina procurada: 

b) Orienta-se no museu. 

MNAA/MG/MC/CAM/MNAC/PNA 

9. Observar: 

Examina, olha com atenção para um lugar, um objecto ou um elemento. 

Exemplos:  

a) Volta para examinar um objecto, um elemento pela segunda vez. 

b) Desloca-se em torno de um objecto ‘para o examinar melhor. 

c) Afasta-se do seu grupo para melhor examinar um objecto. 

d) Manipula um objecto. 

MNAA/MG/MC/CAM/MNAC/PNA 

10. Descriminar  

Distingue um objecto entre outros, em função das suas características. 

Exemplos:  

a) Distingue um objecto atendendo à sua utilidade ou da sua função. 

b) Distingue uma vitrina entre várias em função do seu conteúdo. 

b) Assinala um objecto procurado em função das suas características. 

MNAA/ MG / CAM 

11. Identificar 

Designa um objecto através de um termo particular. 

Exemplo: nomeia um objecto.  

MNAA/ MG/ CAM 

12. Descrever 

Especifica as características de um objecto. 

MNAA/ MG /CAM 

13. Sintetizar 

Reagrupa num conjunto coerente factos e conceitos a partir de objectos conservados, 

comparados, classificados. 

MNAA / MG /CAM 

14. Comunicar:  

Transmitir aos outros as suas descobertas. 

Exemplo: explica a utilização de um objecto a outro participante. 

MNAA/MG /MC /CAM 

         Quadro 13: observação das habilidades intelectuais desenvolvidas no museu. 

 

As propostas educativas nos museus e outros centros culturais são de facto 

bastante numerosas, a sua diversidade variando em função da tipologia do museu, do 

seu espólio, da maneira como os objectos são expostos. A maneira como as actividades 

são desenvolvidas, a sua eficácia, devem-se à existência efectiva de um projecto 

educativo ou não, baseado num modelo, ainda que não teorizado, ou consciencializado 

como tal. Há outro factor que faz com que estas diferenças nos apareçam evidenciadas, 

nomeadamente, os educadores dos serviços educativos conhecerem ou não estudos 

teóricos sobre a educação nos museus e, sobretudo, estarem a trabalhar em colaboração 
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com investigadores universitários, como é o caso do C.A.M.. Resta referir que a 

concepção das exposições é extremamente importante, pois dela depende 

significativamente a construção do Projecto Educativo de cada museu.  

Chegámos à conclusão que as coordenadoras de quase todos os museus 

observados não conhecem os modelos de educação nos museus já existentes e 

duvidam dos benefícios da sua aplicação. Apenas a coordenadora do C.A.M., não só 

conhece diferentes modelos, como também os aplica.  

Existem pelo menos dois modelos de educação nos museus da Fundação 

Calouste Gulbenkian, sendo que o Modelo do Museu Gulbenkian corresponde a uma 

linha mais tradicionalista da educação nos museus, próxima da que existe no M.N.A.A., 

enquanto o C.A.M. apresenta um modelo cujas propostas se inserem numa linha de 

educação nos museus que se pode considerar mais contemporânea. Lá, a participação 

dos alunos foi muito incentivada e recorreu-se a estratégias comunicativas que apelaram 

à acção dos jovens através do estímulo dos sentidos, tais como o tacto e a visão, com o 

objectivo de ver para perceber, e de fazer do mesmo modo, para sentir e perceber. 

Na sequência das entrevistas realizadas junto dos museus que integraram o 

trabalho de campo e também da análise que decorreu da observação das actividades 

educativas propostas pelos mesmos museus, constatou-se que, de uma maneira geral, 

não existe um quadro teórico para as actividades educativas desenvolvidas nos museus. 

Muitas vezes os programas educativos não comtemplam aspectos que nos parecem ser 

relevantes no contexto do museu. 

Destacamos a seguir o aspecto mais marcantes das visitas em cada museu: 

 
MNAA MG MC PNA CAM 

 
A visita-conferência.  

 

 
visitas-guiadas – 
aula de história 
da Arte. 

 
visita-guiada com 

inclusão de estratégias 

do ensino formal / 

história ao 

vivo/expressão 

dramática e expressão 

plástica. 

 
Visita-descritiva. 

 
Visita 

contemporânea- 

observação/intervenç

ão/manipulação de 

objectos/ 

visita-jogo. 

 

Quadro 14: cinco tipos de visitas guiadas.  

 

Na sua maioria, os Serviços Educativos ainda recorrem às estratégias didácticas 

(preparação/planificação) e pedagógicas (execução) postas em pé pelos primeiros 

educadores que encetaram a comunicação com o público nos S.E. O modelo concebido 

por Lichtwark, afinal, não andará longe dos modelos que vigoram em muitos museus. 
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No caso português, é o modelo criado e desenvolvido no M.N.A.A. que serviu de 

modelo em muitas instituições. Entre os museus observados, o Museu Gulbenkian é 

aquele que nos parece mais seguir as suas pegadas.  

No entanto, noutros museus fizeram-se experiências distintas, umas encetadas 

nos anos 80, do século XX, outras nos anos 90. Na década de 80, muitos museus 

adoptaram a História ao Vivo, a qual se mantém ainda entre as estratégias lá postas em 

prática, como é o caso do Museu da Cidade, mas também de outros que não foram 

inseridos nestes estudo e que conhecemos bem, como é o caso do Palácio Nacional de 

Queluz e o Palácio de Mafra. 

Em alguns museus de arte, devido ao tipo de exposições que lá são apresentadas, 

mas também graças ao empenho dos seus profissionais em se manterem actualizados 

em relação à evolução da educação nos museus, tornaram os S.E. dos museus, onde 

trabalham num estaleiro para experiências educacionais, as quais só têm vindo a 

favorecer as práticas educativas museais, mas não só, pois a educação formal, tendo 

igualmente a ganhar com estas experiências, têm-se aliado às pesquisas nesta área, 

embora este fenómeno seja ainda muito recente. O C.A.M. é também aqui um terreno 

fértil para este tipo de experimentação, pois tem realizado acções de formação sobre 

estratégias de educação museal destinadas também a professores do ensino formal. Esta 

aliança tem igualmente vindo a ser estabelecida através de pesquisas universitárias 

realizadas, a nível internacional e nacional, entre aquelas instituições e os museus, indo 

no sentido de se realizarem outras formas de aprendizagem dos conteúdos escolares, 

recorrendo às obras de arte dos museus e, mais uma vez, às estratégias que lá vigoram e 

funcionam. De facto, o interesse manifesto dos alunos quando se deslocam em visita ao 

museu, leva-nos a crer que existe uma pré-disposição da sua parte para efectuarem 

aprendizagens significativas. Esta é uma das razões pelas quais importa apoiar a 

educação realizada nos museus em modelos teóricos, especialmente concebidos para 

essas instituições. Voltamos a sublinhar a importância de existir uma articulação entre a 

escola e o museu. O ensino oficial necessita de reformas urgentes e já que os museus 

contêm uma parte significativa dos conteúdos que são ensinados na escola podem, desta 

forma constituir um dos elementos dessa reforma.  

No entanto, não existindo um quadro teórico, os museus mais dificilmente 

poderão explicitar as suas propostas aos professores e torna-las, não só aliciantes como 

passíveis de serem inseridas na programação escolar. Por outro lado, parece-nos que 

existe um preconceito por parte de profissionais de museus em relação à sua adaptação 
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necessária aos programas escolares. Ora, se parte do público dos museus é escolar, 

porque não ir ao encontro das suas necessidades específicas. Isto implica uma revisão 

do sistema educativo dos museus, no sentido de se criar uma política educativa capaz de 

se adaptar às necessidades do ensino oficial. Tal revisão não iria desvirtuar a educação 

nos museus. De facto, muito do que lá se faz actualmente constitui um trabalho 

excelente e extremamente útil para a formação das crianças e adolescentes. Para além da 

necessidade de responder às exigências de um público tão numeroso nos museus, 

parece-nos que quem trabalha nos S.E. dessas instituições se deveria actualizar 

relativamente aos estudos que existem sobre a educação nos museus e mais 

especificamente sobre como conceber um projecto educativo museal. Esta reflexão, com 

certeza que seria frutuosa e reflectir-se-ia nas propostas educativas que existem nos 

nossos museus. A concepção de um bom projecto educativo vai para além das verbas 

que se possuem. Depende das pessoas que trabalham no S.E. e da maneira como se 

apresentam as exposições. Depende das pessoas, da sua formação e de estarem 

informadas. Depende de experimentarem, ousarem. De resto, parece-nos que os 

recursos estão quase todos à mão. Estão nos museus. São nossos e precisamos deles 

para vivermos com qualidade. Para a educação dos portugueses. 

Um novo momento da história da educação está por acontecer. Parte dele já foi 

encetado. Muito foi discutido e pesquisado, muito se tem realizado e muito está ainda 

por realizar. 

É a hora
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