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Manual do 5º Ano, Navegar, História e Geografia de Portugal, dos autores 

Ana Amorim, Beatriz Vargas, Maria João Lobato 
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Manual de História e Geografia de Portugal, volume 2, da Texto Editora, 2010, 5º Ano. Os 

autores são Ana Oliveira, Francisco Cantanhede, Marília Gago 
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Manual do 5º Ano, intitulado, Saber em Ação, cujos autores são Eliseu 

Alves, Ana isabel Silva e Manuela Mendes, da Porto Editora. 
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Materiais didáticos do Mosteiro do Jerónimos 

O serviço educativo do Mosteiro dos Jerónimos 

 

Serviço Educativo 
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 áreas.  

Visitas guiadas: 

O Serviço Educativo do Mosteiro dos Jerónimos / Torre de Belém realiza visitas guiadas a grupos 

escolares a partir do 7º ano de escolaridade, mediante marcação prévia, e no seguinte horário: 10h30, 

12h, 14h30 e 16h. 

Percursos Temáticos: 

 A natividade no Mosteiro dos Jerónimos 

 S. Jerónimo 

 Iconografia dos Portais 

 Heróis e Poetas no Mosteiro 

 Os arquitectos no Mosteiro 

Estas visitas, que têm como destinatário o público sénior, realizam-se todas as segundas e quartas-feiras 

de cada mês (excepto Junho e Agosto) às 10.30h e 14.30h, mediante marcação prévia.   

Percurso táctil para invisuais: 

“Um outro olhar” propõe uma visita guiada ao Mosteiro dos Jerónimos, com apoio de guião 

em Braille e desenhos em relevo. Estas visitas gratuitas, realizam-se às terceiras segundas de 

cada mês (excepto Agosto) às 10.30h e 14.30h, mediante marcação prévia. 

Realizam-se também visitas guiadas com actividades para os alunos do pré-escolar, 1º e 2º ciclo 

do ensino básico. Para mais informações clique aqui 

 

 

 

 

 

 

http://www.mosteirojeronimos.pt/pt/index.php?s=white&pid=181&identificador=
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Oficinas pedagógicas 

Oficinas Pedagógicas 

A Equipa de Animação Pedagógica do Mosteiro dos Jerónimos/ Torre de Belém organiza 
diferentes oficinas dirigidas, preferencialmente, aos alunos do 1º e 2º ciclo do ensino básico e 
às crianças a frequentar a educação pré-escolar.  

As Oficinas Pedagógicas têm a duração aproximada de 1 hora, tendo como número mínimo de 
participantes 10 alunos, integrando sempre, num primeiro momento, uma visita orientada ao 
Monumento, com vista a despertar a atenção das crianças para os aspectos que, 
posteriormente, irão ser trabalhados num segundo momento.  

Informações: 

As marcações deverão ser feitas à 2ª feira das 10:00h às 13:00h e das 14:00h às 17:00h para os 
telefones 965 503 841 / 213 620 034 

As oficinas Pedagógicas decorrerão de 3ª a 6ª feira às 10:00h, 11:30h, 14:00h, 15:30h  

Contactos: 

Equipa de Animação Pedagógica 

Mosteiro dos Jerónimos 

Praça do Império 

1400-206 Lisboa 

Telefones: 965 503 841 / 213 620 034 

Fax: 213 639 145 

E-mail:  animacao.pedagogica@igespar.pt  

Oficinas no Mosteiro 

 

(...) 

Clique aqui para ver + 

Oficinas na Torre 

 

(...) 

Clique aqui para ver + 

 

 

mailto:animacao.pedagogica@igespar.pt
http://www.mosteirojeronimos.pt/pt/index.php?s=white&pid=182
http://www.mosteirojeronimos.pt/pt/index.php?s=white&pid=183
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Oficinas Mosteiro 

Oficinas no Mosteiro 

 Actividades do ano lectivo:  

Atelier "Animais do Mundo" (Pré-escolar) - 44 alunos: Era uma vez um rei chamado Manuel que 
gostava de animais... Através da história deste Mosteiro, iremos conhecer os animais que no 
séc. XVI chegavam a Lisboa vindos de outros continentes. No fim, as crianças vão aplicar os 
conhecimentos adquiridos durante a visita fazendo um jogo de destreza e memória visual.   

Atelier "Brincando no Mosteiro" (Pré-escolar e 1º ano do Ensino Básico) - 40 alunos: Era uma vez 
um rei, uma rainha...vamos conhecer a história deste Mosteiro e no fim brincar através de um 
puzzle, com as figuras históricas mais importantes que por ele passam.  

Atelier "Animais do Rei" (Pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico) - 40 alunos: Era uma vez um rei 
que coleccionava animais..... É este o ponto de partida para a nossa história. Após uma visita 
orientada ao monumento, as crianças vão conhecer através de uma história interactiva os 
animais exóticos que chegaram a Lisboa no tempo do rei D. Manuel I.  

Atelier "Jogando com o tempo" (1º ciclo do Ensino Básico) - 40 alunos: Tendo por base as horas 
canónicas, com este jogo pretende-se que as crianças aprendam a história do Mosteiro e como 
era a vida no séc. XVI. 

Atelier das Iluminuras (2º, 3º e 4º anos do Ensino Básico) - 30 alunos: Após uma visita 
exploratória na qual se aborda o quotidiano no Mosteiro no séc. XVI, com especial incidência 
sobre o trabalho dos monges copistas, as crianças executam uma iluminura com a inicial do 
seu nome.   

Jogo do Mosteiro (1º ciclo do Ensino Básico) - 40 alunos: Baseado no famoso Jogo da Glória, mas 
tendo por tema o quotidiano no Mosteiro no séc. XVI e as lendas com ele relacionadas. As 
crianças lançarão um dado em cima de um tapete de jogo, sendo elas próprias os peões.  

Jogo dos Descobrimentos (4º e 5º anos dos Ensino Básico) - 40 alunos: Este jogo de pontuação 
foca os principais aspectos dos Descobrimentos Portugueses, permitindo dar às crianças 
informações acerca dos locais descobertos e das trocas comerciais que eram feitas ao longo 
dessas viagens.   

Jogo "A Viagem de Vasco da Gama" (5º e 6º anos do Ensino Básico) - 40 alunos: Baseado no texto 
dito de Álvaro Velho e em "Os Lusíadas" de Luís de Camões, este jogo segue o percurso feito 
por Vasco da Gama na sua viagem para a Índia.   

Atelier "Vem conhecer o Mosteiro" (5º e 6º anos do Ensino Básico) - 40 alunos: Após uma visita 
orientada no Mosteiro, os alunos completam um puzzle solucionando pequenos jogos 
relacionados com os diferentes espaços visitados.   

Actividades de férias:  

Jogo de Pistas 'Explorando o Mosteiro' (dos 6 aos 13 anos): Baseado na popular Caça ao Tesouro, 
este jogo tem por objectivo levar as crianças a explorar o Mosteiro e com isso aprender, de 
uma forma divertida, um pouco mais da nossa história.  

Jogo de pistas com puzzle 'Mistérios da Pedra' (dos 6 aos 13 anos): Através de uma série de 
actividades lúdicas e formando equipas as crianças vão explorar algumas figuras representadas 
no claustro, pretendendo-se com esta actividade apurar os seus sentidos de observação e 
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orientação. No final completam um puzzle, solucionando pequenos jogos relacionados com os 
espaços do Mosteiro.  

Festas de aniversário:  

“Reis e Rainhas no Mosteiro”: 4 anos aos 7 anos - visita ao monumento seguida de um jogo / 
puzzle, com as principais figuras da história do mosteiro e por fim há uma actividade de 
pintura em que através de moldes criam os retratos do rei/rainha. 

7 anos aos 10 anos - visita ao monumento com jogo de pistas, seguida de uma actividade 
de pintura em que criam um leque (meninas) ou um escudo (meninos). 

“Safari no Mosteiro”:  4 anos aos 7 anos - visita ao monumento e jogo / loto com animais seguida de 

uma actividade de pintura em que criam máscaras. Por fim há um “safari” com as imagens de animais 
representadas no claustro. 
8 anos aos 10 anos - visita ao monumento seguida de uma actividade de pintura em que criam 
máscaras. Por fim há jogo baseado na caça ao tesouro, no claustro do mosteiro.  

Horários: Sábados e domingos no Mosteiro dos Jerónimos, das 14.00 às 16.30h. O horário deve 
ser respeitado, devendo os convidados funcionar como um grupo – entrada e saída em 
conjunto.  

Idades: 4-10 anos Duração: 2.30h  

Nº de participantes: Mínimo 10 e máximo 30. É necessária a presença de 1 adulto por cada 10 
crianças, tendo estes entrada gratuita no monumento. 
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Guião de visita ao Mosteiro dos Jerónimos 
 

Bem vindo ao Mosteiro dos Jerónimos! 
 

A tua visita de estudo deverá começar no exterior do monumento. 

Antigamente, entre a cidade de Lisboa e a entrada do Tejo, existia uma 

pequena praia abrigada de ventos fortes e com boas condições de 

navegabilidade que, na época dos Descobrimentos, cresceu em importância. 

Chamava-se a este local “Praia do Restelo”. Era o porto mais seguro e mais 

procurado quer pelos navios que entravam no Tejo, quer pelos que se 

preparavam para abandonar Lisboa. Foi daqui que partiu a armada de Vasco 

da Gama em direcção à Índia, em 1497 e a de Pedro Álvares Cabral que 

aportou no Brasil, em 1500. 

 
Foi neste sítio que o Rei D. Manuel I decidiu mandar construir o Mosteiro 

dos Jerónimos. Em 1501 ou 1502 deu-se início à sua construção, tendo a 

primeira pedra sido colocada no dia 6 de Janeiro e as obras demorado cerca 

de 100 anos. Diogo de Boitaca foi o primeiro arquitecto responsável pelo 

projecto muito embora, com o passar dos anos, outros mestres tivessem ficado 

encarregues da obra, correspondendo a cada um, uma nova fase de 

construção. 

A pedra utilizada é o calcário de lioz, então muito abundante nesta zona. 

As despesas deste grande projecto foram pagas com a chamada “Vintena da 

Pimenta” ou seja, um imposto criado pelo Rei que consistia em 5% de todo o 

ouro trazido da Guiné bem como das especiarias e pedras preciosas vindas da 

Índia. 

 

Aqui viveram os monges da Ordem de S. Jerónimo até ao ano de 1833. Estes 

monges tinham como funções, entre outras, rezar pela alma do Rei e prestar 

assistência espiritual aos navegadores que da Praia do Restelo partiam à 

descoberta de novos mundos. 

 

 

Antes de entrares no Mosteiro dos Jerónimos observa, com atenção, toda a 

sua fachada. Nem sempre foi assim o seu aspecto. No séc. XIX o edifício 

sofreu algumas modificações que, embora não tenham alterado a sua 

estrutura primitiva, vieram dar-lhe a forma que hoje lhe conhecemos.  
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Portal  Sul 
 

Nesta fachada existe um grande portal que, pela sua 

orientação, é conhecido por Portal Sul. Apesar da sua 

grandiosidade e da riqueza da sua decoração não é a 

porta principal do Mosteiro, no entanto, deves olhar, 

com muita atenção, os seguintes pormenores: 

 

- a figura central, Nossa Senhora dos Reis ou Santa 
Maria de Belém, sob a protecção da qual foi 
construído o Mosteiro. Este monumento é também 
conhecido por Mosteiro de Santa Maria de Belém. 
Numa das mãos, Nossa Senhora segura o Menino-
Deus; na outra, o vaso de ofertas dos Reis Magos. 

- a figura do Infante D. Henrique, de barba, 
representado como guerreiro, vestindo uma 
armadura e com uma espada na mão. Essa estátua 

está colocada no pilar que se encontra exactamente entre as duas portas. 
Repara que na base desse pilar existem dois leões, símbolos de S. 
Jerónimo. 

- o Arcanjo S. Miguel - Anjo Custódio (protector) de Portugal -  mesmo no 
cimo do portal. 

 

 

Portal Axial (principal) 
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Embora de dimensões mais pequenas e menos majestoso que o Portal Sul, 

este é o mais importante Portal dos Jerónimos, quer pela sua localização 

(frente ao Altar-Mor), quer pela sua decoração. Aqui encontram-se 

representadas, nos nichos do topo, Cenas do Nascimento de Jesus Cristo: da 

esquerda para a direita – Anunciação (o anjo anuncia a Maria que vai ser mãe 

de Jesus); Natividade (nascimento de Jesus); Epifania (adoração dos Reis 

Magos). Mais abaixo encontram-se as estátuas do Rei D. Manuel I e da 

Rainha D. Maria, com os seus santos patronos: S. Jerónimo e S. João 

Baptista, respectivamente. Neste Portal trabalhou Nicolau de Chanterene 

que aqui introduziu alguns elementos característicos da Arte do 

Renascimento: os anjos vestidos à romana; os querubins (motivo decorativo 

composto por uma cabeça de criança com um par de asas); o pormenor e o 

realismo com que foram representadas as estátuas dos Reis e ainda o 

excelente estudo do nu de S. Jerónimo. 

 

Ao longo da tua visita irás encontrar várias representações de S. Jerónimo  

quer em pintura, escultura ou mesmo vitral. Assim, são três as pinturas mais 

importantes: 

 
- O Penitente no deserto, (no sub-Coro, junto ao túmulo de Vasco da 

Gama) o santo é apresentado magro, num local deserto, castigando-se, 
com uma pedra  na mão e meditando em frente de um crucifixo; 

- O Estudioso na sua cela (no Refeitório) – o santo está representado 
sentado à sua mesa de trabalho, rodeado de livros abertos; 

- O Doutor da Igreja (no Coro-Alto) – o santo encontra-se de pé, numa 
atitude solene, vestido com um traje vermelho, de cardeal, com o respectivo 
chapéu.  

 

Qualquer que seja, porém, a representação de S. Jerónimo, reconhecê-lo-ás, 

de imediato, pois junto a ele está quase sempre um leão e a Bíblia. 

 

 

Igreja 
 

Vais agora entrar na igreja. Lembra-te que este é um local de oração, 
por isso deves manter-te em silêncio.  

 
Ao entrares, tens a sensação de estar numa gruta. O tecto, em abóbada, 

é composto por várias nervuras, que são as estruturas de pedra que 
têm origem nos respectivos cantos para se multiplicarem pelo tecto; 
chama-se então, uma abóbada polinervada. A juntar cada uma das 



45 
 

nervuras, observas um elemento circular, feito de pedra, designado por 

fecho de abóbada. Nesses elementos podes encontrar motivos que 
caracterizam o estilo manuelino: cruz da Ordem militar de Cristo, 

esfera armilar, cordas náuticas e motivos vegetalistas. À medida que 
avanças em direcção à Capela-Mor, a zona mais escura da entrada vai 
dando lugar a zonas de maior luminosidade. 
 

 

 

Sub-coro 
 

Faz uma paragem no sub-coro. Aqui foram colocados, no séc. XIX, dois 

túmulos: no lado norte, o de Vasco da Gama; no lado sul, o de Luís de 

Camões. Começa por observar a abóbada, por cima do túmulo de Vasco da 

Gama.  

Vasco da Gama (1468?-1524), como sabes, descobriu o caminho marítimo 

para a Índia, um marco fundamental na História de Portugal e do mundo;  

Luís de Camões (1524?–1580) foi o maior poeta português e um dos mais 

importantes da literatura europeia. N’ Os Lusíadas descreve, de forma heróica, 

a aventura marítima dos portugueses. Nos respectivos túmulos estão 

representados alguns elementos decorativos referentes à vida e aos feitos 

destes dois personagens da História de Portugal. Observa-os,  então, com 

muita atenção. 

 

Continua o teu percurso e dirige-te ao corredor central da igreja ou seja, à 

nave central. Observa à tua volta e repara que as colunas aí existentes  são 

ricamente decoradas. A cobertura do tecto é em forma de arco, isto é, uma 

abóbada. Todos  os vitrais do mosteiro são já do séc. XX (1938). Os que 

cobrem os dois janelões da parede sul representam imagens dos reis  

fundadores, D. Manuel I e sua mulher, D. Maria, cada um deles com os 

respectivos santos patronos. D. Manuel, acompanhado por Vasco da Gama, 

antes da partida para a Índia e D. Maria rodeada das suas aias e de alguns 

monges jerónimos. Ao centro, podes ver a imagem de Santa Maria de Belém 

ou Nossa Senhora dos Reis. A Virgem tem o Menino ao colo; em segundo 

plano, uma imagem de Lisboa antes do terramoto de 1755; em baixo, as naus 

dos Descobrimentos.  

 

Avança agora até subires um pequeno degrau. Detém-te aí por alguns 

segundos. Se olhares para cima podes observar uma enorme abóbada 

decorada com grandes medalhões de bronze dourado - são os fechos da 

abóbada. Nesses medalhões estão representados vários símbolos:  
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- reais (Escudo com as armas reais e Esfera Armilar); 
- religiosos (Cruz da Ordem Militar de Cristo). 

 

 

Capela-Mor 
 

Caminha, de seguida, em direcção à Capela-Mor. Observa os túmulos de 

mármore aí colocados sobre elefantes. Aqui encontram-se os restos mortais do 

rei D. Manuel I e de sua mulher, a rainha D. Maria (lado norte); do seu filho, 

Rei D. João III e de sua mulher, a Rainha D. Catarina de Áustria (lado sul). 

Quis o Rei D. Manuel I que o mosteiro servisse de panteão real (edifício 

funerário ou igreja onde se colocam túmulos de monarcas), tendo os monges 

ficado com a obrigação de rezar uma missa, por dia, pela alma do rei e dos 

seus sucessores. 

Esta capela, tal como hoje se encontra, foi mandada construir pela Rainha D. 

Catarina e foi inaugurada em 1572. Observa as diferenças existentes na 

arquitectura, entre esta capela e o resto da igreja. O arquitecto responsável 

por este projecto foi Jerónimo de Ruão que introduziu elementos 

característicos da arte maneirista. Aqui, encontras colunas de duas ordens 

clássicas e mármores coloridos, por oposição ao calcário de lioz, empregue no 

corpo da igreja. 

 

Ao fundo desta capela (mesmo por trás do altar) podes apreciar cinco pinturas 

da autoria de Lourenço de Salzedo, com cenas que representam a Paixão de 

Cristo, em cima e a Adoração dos Reis Magos, em baixo. As três pinturas de 

cima representam o sofrimento e a morte de Cristo, enquanto as duas de baixo 

referem a Adoração dos Reis Magos. Ao centro encontra-se o magnífico 

sacrário de prata da autoria do ourives João de Sousa e oferecido pelo rei D. 

Pedro II, cumprindo a promessa de D. Afonso VI, em acção de graças pela 

vitória alcançada contra os espanhóis na Batalha de Montes Claros (1665), a 

qual pôs fim à Guerra da Restauração. 

 

Sai da igreja e dirige-te agora para o Claustro. 
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Claustro 
 

O claustro é uma construção normalmente de forma quadrangular com um 

ou dois andares constituídos por galerias cobertas, abertas para um pátio 

através de arcadas. Aparece quase sempre encostado a um dos lados da igreja, 

localizando-se à sua volta as várias dependências conventuais: Sala do 

Capítulo; Refeitório e outras. 

 

O claustro do Mosteiro dos Jerónimos é considerado um dos mais belos do 

mundo. Repara na beleza e riqueza dos pormenores esculpidos. Este local era 

destinado apenas aos monges que o usavam para a leitura, oração,  

meditação e lazer. Por isso, ao longo das suas paredes, por baixo da arcada, 

poderás observar inúmeros medalhões em pedra, representativos das cenas 

da Paixão de Cristo, entre outros com símbolos régios. Era também por aqui 

que os monges tinham acesso ao Refeitório, Sala do Capítulo, Sacristia e Coro 

Alto. 

 

Dirige-te à Sala do Refeitório.  
 

 

Refeitório 
 

Os monges tomavam, em conjunto, as suas refeições no Refeitório. O 

ambiente que se vivia, durante as refeições era de solenidade, 
obedecendo os monges a regras próprias de comportamento. Não era 
permitido conversar pois, durante a refeição, um dos monges lia 

passagens da Bíblia ou algum outro livro religioso. Para que todos 
pudessem ouvir claramente, utilizavam um púlpito de madeira (espécie 

de varanda, construída também em pedra, existente nas igrejas e usada 
pelos sacerdotes quando pretendem pregar).  
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Esta sala encontra-se revestida de azulejos (séc. XVIII) representando 
cenas do Antigo e Novo Testamento. 

No topo norte dessa Sala, por cima do painel de azulejos que representa 
o Milagre da Multiplicação dos Pães, vê-se uma pintura de Avelar 
Rebelo, representando S. Jerónimo (volta a observar as pinturas do 

Santo). É uma pintura a óleo sobre tela, do séc.  XVII. Deves observar, 
no quadro, os símbolos relacionados com a figura de S. Jerónimo: o 
leão; a caveira; o chapéu e o manto de cardeal; a vela, a ampulheta 

(relógio de areia); o crucifixo e os livros. 

No topo sul, por cima da lareira (do séc. XIX) e enquadrado por 

moldura de pedra lavrada está uma pintura mural (óleo sobre estuque) 
representando a Adoração dos Pastores. Nossa Senhora expõe o 
Menino Jesus num lençol branco para ser adorado pelos pastores. Do 

lado direito da Virgem está S. José. Em redor, os pastores. Um deles 
traz às costas um borrego; outro um cesto e outro ainda, um cabrito. 

Vê-se o tocador da gaita de foles, o boi e a mula. Esta pintura terá sido 
feita no final do séc. XVI. 
 

Sai do Refeitório e continua o teu percurso pelo Claustro em direcção à Sala 

do Capítulo. 

 

À medida que fores andando repara que o Claustro dos Jerónimos tem dois 

pisos com tectos abobadados. Nas alas e arcos do piso inferior abunda uma 

decoração manuelina, isto é, como já sabes, representações naturalistas 

(plantas e animais de terras distantes), símbolos nacionais e emblemas do rei, 



49 
 

Mar Português 
 

Ó Mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 

 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu,  

Mas nele é que espelhou o céu. 

 
Fernando Pessoa, in Mensagem 

bem como temas religiosos e náuticos. Olha então, com muita atenção, à tua 

volta e procura encontrar estes elementos decorativos. 

 

No piso superior a decoração é renascentista obedecendo a uma evolução 

natural do projecto à medida que ia sendo executado sob a responsabilidade 

dos mestres João de Castilho e Diogo Torralva. 

 

 

A caminho da Sala do Capítulo não 

podes deixar de reparar no túmulo de 

Fernando Pessoa. Este poeta nasceu em 

Lisboa em 1888 e morreu em 1935. Os 

seus restos mortais foram trasladados 

(mudados de um local para outro) para o 

Claustro do Mosteiro dos Jerónimos em 

1985. Fernando Pessoa escreveu um 

livro de poemas alusivos ao tema dos 

Descobrimentos, que é um marco na 

literatura portuguesa e se chama 

Mensagem. 

 

 
Para além disso, Fernando Pessoa 

gostava de visitar os Jerónimos com 

frequência. 

 

 
 

Sala do Capítulo 
 

Nos Mosteiros, a Sala do Capítulo era a sala de reuniões dos monges. 

Após a missa da manhã, a comunidade juntava-se na Sala do Capítulo 
para a reunião diária que começava com a lembrança do santo do dia, 

seguindo-se a leitura de um Capítulo da Regra de Santo Agostinho. 
Depois os monges discutiam problemas relativos à sua vida 
administrativa: compra de terras; atribuição e distribuição de 

determinadas tarefas entre eles, etc. A disciplina era também um 
assunto aqui tratado. 
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Neste Mosteiro, o portal da Sala do Capítulo ficou terminado no séc. 

XVI. O seu interior é do séc. XIX, conforme podes ver, se olhares para 
a inscrição num dos fechos da abóbada. Assim, e para  funções do 

“Capítulo” os monges utilizavam outro espaço que não este. Ao centro 
está colocado o túmulo de Alexandre Herculano, historiador e 
romancista do séc. XIX e primeiro presidente do Município de Belém. 

 
De novo no Claustro, deves encaminhar-te para a porta que dá acesso 
ao segundo piso do Claustro e ao Coro-Alto. Antes, porém, repara na 

parede sul. As várias portas que aqui vês correspondem aos antigos 
confessionários. Do outro lado da parede ou seja, do lado da igreja, há 

portas iguais a estas. O confessor entrava pelo Claustro e o penitente 
pela igreja, ficando ambos separados por uma grade de ferro. 
 

Sobe agora a escadaria que dá acesso ao Coro-Alto. Entra pela porta 
que se encontra ao cimo dessa escada, mas do teu lado esquerdo. 

 
 

Coro-Alto 
 

O Coro-Alto era um espaço muito 

importante para as orações dos monges. 
A oração comunitária também chamada 
“Ofício Divino” era o mais significativo dos 

deveres religiosos. Essa oração repartia-se 
por sete momentos ou seja sete horas – As 
Horas Canónicas – ao longo do dia. Assim, 

sete vezes por dia, os monges entravam 
no Coro-Alto para rezar, recitando ou 

cantando o referido “Ofício Divino”. 
Faziam-no então no Cadeiral (fila de 
cadeiras de madeira, ligadas umas às 

outras e fixas aos dois lados das paredes 
de um Coro). Na primeira parte dessa 

longa oração, os monges podiam estar sentados nas cadeiras do 
Cadeiral; na segunda, tinham de rezar de pé. Neste caso, era-lhes 
permitido apoiar-se nas misericórdias ou seja, numa pequena peça 

saliente colocada por baixo do assento de cada uma das cadeiras do 
Coro. Isso permitia então ao monge apoiar-se, aliviando, por momentos, 
o peso que exercia sobre os seus pés. 

 
O cadeiral foi desenhado pelo arquitecto Diogo de Torralva e executado, 

em 1550, pelo mestre Diogo de Çarça. Esta obra merece ser admirada 
na sua globalidade mas especialmente nos pormenores de escultura 
que apresenta. Existem aqui duas séries de cadeiras. Cada uma 

possui um assento levadiço no qual se encontra a “misericórdia” 
decorada com vasos, cabeças de jovens, guerreiros e animais 

fantásticos. As cadeiras são diferentes umas das outras precisamente 
pela decoração que possuem. Umas apresentam temas profanos, ou 
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seja, que nada têm a ver com assuntos sagrados: paisagens, homens, 

etc.; outras, têm uma decoração de inspiração religiosa com imagens de 
santos.  

As pinturas colocadas na parede à volta do cadeiral são do séc. XVIII e 
representam alguns apóstolos e outros santos, entre eles São 
Jerónimo e Santo Agostinho.  

Antes de saíres do Coro, detém-te um pouco frente à imagem do Cristo 
Crucificado. Essa imagem é feita de madeira e é uma obra atribuída ao 
escultor flamengo Philippe de Vries. Foi oferecido pelo Infante D. Luís 

(filho do rei D. Manuel) ao Mosteiro, em 1551. 
 

 
Sai do Coro-Alto. Passeia pelos corredores do piso superior do claustro. 
Observa as gárgulas (escultura saliente que servia para escoar a água 

da chuva). Estas representam animais. As que têm um sulco são as 
originais (séc. XVI) e as que não têm, são apenas decorativas e foram 

acrescentadas no séc. XIX.  

À volta da varanda deste piso, podes observar várias esculturas em 
nichos. Representam o rei D. Manuel I (de chapéu, a apontar para 

cima), rodeado de virtudes com forma humana, santos e profetas da 
Bíblia. 

 

  
Estás a chegar ao fim desta visita. Muito ficou ainda por contar e 

descobrir. Cabe-te essa tarefa! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 



53 
 

 



54 
 

 



55 
 

 



56 
  



57 
 

 



58 
 

 



59 
  



60 
 

 

 



61 
 

Proposta de actividade 
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OBSERVAÇÃO DA VISITA-GUIADA AO MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

Visita Geral, conduzida por Maria de Lourdes Riobom 

Visitantes: Alunos do IAD 

Contextualização 

História do edifício arquitectónico. 

1º. – Palácio do séc- XVII – Família nobre (Távoras, Condes de Alvor). 

Discurso formal / claro / preciso. 

Brasões sem nada / com os símbolos do Marquês de Pombal. 

O palácio ficou vazio e desabitado. 

1834 – Extinção das ordens religiosas e nacionalização dos bens da Igreja. 

Soares dos Reis 

Ordens religiosas expulsas e o estado apoderou-se dos bens da Igreja          nacionalização. 

Maior convento – S. Francisco         Academia de Belas Artes. 

Não havia porta aberta nem pessoas especializadas. 

1882 – Rei D. Luís ordena que se faça aqui uma grande exposição com as peças que estão 

nas Belas Artes e confiscadas aos conventos. 

- 100.000 visitantes (Igual só na Gulbenkian em 2006). 

A exposição temporária transformou-se em Museu. 

        Implantação da República – muitas peças que estavam nos palácios reais passaram a 

fazer parte dos museus do Estado. 

(História da Museologia em Portugal) 

Doação          maneira como as coisas vieram cá parar. 

- “Isto é tão artificial, como o Jardim Zoológico.” 

Lei portuguesa        os museus não podem vender coisas. 

Para aceitar uma coisa, o museu tem que aceitar o legado todo. 

Resposta a pergunta de um aluno – “As peças para virem para aqui têm que ter valor 

histórico.” 

Convento das Freiras Carmelitas Descalças – Estava em ruínas (resta uma capela 

maravilhosa Barroca, que está fechada porque tem o tecto a cair. 

Construção do edifício: 1940 – Exposição do Mundo Português         criou infraestruturas          

zona do CCB. O que resta (espelho de água e o Padrão dos Descobrimentos. 
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Em 1960 foi passado a pedra. 

Primeiros contactos com as artes primitivas. 

O único pavilhão estrangeiro foi o do Brasil. 

O aeroporto foi construído para esta exposição. 

Estrada marginal para Cascais foi construída nessa altura, tal como o Estádio Nacional. 

Edifício do Museu Nacional de Arte Antiga – Colecções 

- Há um pouco de tudo. 

- Desde o séc. XII até ao séc. XVIII/princípios do séc. XIX. 

Organização – Cronológica 

       Museu do Prado / Louvre ≠ Escola Holandesa / Escola Flamenga … 

Um museu deste tamanho custa muito dinheiro ao Estado          Para que serve? 

As peças são únicas e precisam de ser conservadas (temperatura e humidade controladas e 

estáveis). 

É preciso mostrá-las (“Se não as mostrássemos, isto era um armazém de móveis.”) 

PINTURA 

- Do ponto de vista da qualidade não é extraordinária. 

- Importante do ponto de vista documental. 

        Fala de Lisboa antes do terramoto. 

        Colocou-se sobre um estrado. 

D. João III – antes da partida para a Índia. 

O rio Tejo ficou açoreado. Torre de Belém no meio do tejo 

D. Sancho I mandou fazer a Cruz e doou-a ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. 

1ª. curiosidade: Esta Cruz foi hipotecada para que o abade mandasse estudar o filho para 

fora. 

H.A. – as pedras. 

Pedras em Cabuxão 

       Observação da Cruz nas traseiras. 

       Os alunos vão identificando os elementos em função da indicação. 

       Linguagem simbólica. 
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       Animais que representam santos (exemplifica). 

A visita está decorrer com “saltos” na cronologia. 

CUSTÓDIA DE BELÉM 

O Museu toma conta desta peça. 

Hostiário – dentro do cilindro colocava-se uma hóstia consagrada. 

1506 

- “Se vos pedisse para desenhar esta peça.”         Linhas verticais 

- “Qual a arquitectura que se caracteriza pela verticalidade?”        Gótico. 

Vicente – Autor         o mesmo dos autos encomendados por D. Manuel para colocar no 

Mosteiro dos Jerónimos. 

- “Temos uma arquitectura em ouro!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta de leitura da legenda da Custódia. 

História da Peça          Descobrimentos. 

(Párias) = tributo = pagamento. 

- “Querem ver uma coisa divertida?” 

       Em termos de arquitectura fala a mesma linguagem? 

        Relativamente ao relicário de D. Leonor. 

Arquitectura renascentista          influência clássica. 

Referência a curiosidades: os alunos são permanentemente solicitados a participar         

os alunos estão interessados. 

(mais afastada da peça) 

 

 

 

 

CUSTÓDIA 

GUIA 
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Para dividirem as salas usam biombos. 

Foram comprados pelos reis portugueses. 

Biombo  -  Guarda-vento. 

1543 – Os primeiros portugueses chegaram ao Japão. 

Os asiáticos espantaram-se com o nosso nariz – achavam-nos porcalhões. 

Nabam-Jin – Bárbaros vindos do Sul         origem do nome “Biombos Nabam”. 

        Cultura 

        Vestuário 

Grande navio negro – escravos negros. 

Os homens que caíam ao mar, morriam afogados pois não sabiam nadar. 

- “Os portugueses levaram para o Japão as primeiras armas de fogo. 

Tanegachima – Arma de fogo em japonês. 

Outro Biombo 

Origem da expressão - “Fazer um negócio da China”: A China e o japão estavam em 

guerra. Os portugueses compravam seda barata aos chineses e vendiam-na cara aos 

japoneses. 

. “Os japoneses faziam 40 a 60 Km a pé para verem a chegada dos portugueses. 

Sala desenhada por Crus de Carvalho         Ideia do Biombo. 

A madeira que está na estrutura destes biombos é de Criptoméria. 

Painéis com folhas de papel de Amoreira. 

Quadrados em folhas de ouro e polvilhados com pó de ouro. 

Considerados biombos de aparato. 

 

                                         BIOMBO 

GUIA 

1 hora 
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Pintura 

“O século de Nuno Gonçalves”         uma “Escola portuguesa”. 

Painéis de S. Vicente de Fora – a mais importante pintura que se fez em Portugal no séc. 

XV. 

Crítica à cor da parede da sala. 

Retábulo / Retro – tablo (atrás da mesa). 

Pintado em madeira de carvalho. 

- Fez-se um estudo do estilo de anéis presentes e concluiu-se que a pintura não pode ter 

sido feita antes de 1470. 

Assunto: sobre a morte. 

Quem encomendou? (era impossível trabalhar sem encomenda) 

Não se sabe se haveria mais do que os 6 painéis. 

O terramoto de 1755 e os incêndios que se seguiram destruíram a casa real, por isso 

desconhece-se a existência de contratos. 

Para esta pintura não há nenhum documento. 

As caras? Serão retratos de pessoas reais ou não? 

Alunos –“Não!” 

Então levou-os a ver outra pintura         a cara não é real. 

Álvaro Pires de Évora 

São retratos de várias pessoas diferentes. 

As que estão à frente usam vestuário com cores vivas, luminosas, com brilho. 

As de cima usam cores baças, sem brilho (tons acastanhados). 

Estratégia do pintor, Nobre / Povo / Clero. 

Estão todos misturados, porquê?       

A figura que se repete com a auréola         S. Vicente (padroeiro da cidade de Lisboa), mas 

não se tem a certeza         começam os mistérios. 

1883 – Pintura encontrada na arrecadação do Mosteiro de S. Vicente de Fora. 

Restaurador – Luciano Freitas (o suso foi deixado de propósito, para que pudesse ver-se em 

que estado foi encontrada a pintura. 

Referências de História da Arte. 

Muitas opiniões diferentes acerca da identidade das pessoas. 
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(Chapeirão) como o do Infante D. Henrique. 

Cerimónia – Qual? 

Francisco de Holanda 

“A águia entre os demais”         Nuno Gonçalves. 

Aqui há um muro de rostos humanos. 

Veste de Santo         Dalmática         “Falta repetir… mas estão com pressa?” 

Processo – Têmpera         só a partir do séc. XV. 

Van Dyck – Utiliza óleo de linhaça e velaturas. 

Reflectografia (radiografia da pintura) – utiliza infravermelhos. 

Visitas sobre o Barroco 

Capela – O tecto está em risco de ruir 
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OBSERVAÇÃO DA VISITA-GUIADA AO MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

Visita sobre o Renascimento conduzida pela Dra. Adelaide  

Contextualização? 

Primeiro foram várias crianças à casa de banho. 

Não foi estabelecida logo uma ligação especial. 

Porque é que se separaram em 2 grupos? 

1ª.Pintura 

Tenta saber se já tinham estado no MNAA. 

        Ligação com os conteúdos nas aulas. 

        Importância do Renascimento. 

        Objectivo – ver no museu alguns objectos relacionados com os conteúdos escolares. 

Existem aqui objectos muito antigos, desde os primeiros reis portugueses. 

        Pergunta         Indução         desde quando?         Século XII. 

Apresenta brevemente o que os alunos vão ver. 

          Pergunta / Resposta 

- “Olhando para aqui o que é que vos parece?” 

Observação / descrição da pintura         Extracção da informação. 

Ao lado do Paço da Ribeira era o estaleiro naval das caravelas. 

Quem era o rei que controlava tudo, nomeadamente o estaleiro?         era D. João III. 

A pintura dentro da pintura. 

        Fornece informação sobre História da Arte / contextualização temporal através de 

motivos da pintura         as flores, o anjo. 

S. francisco Xavier está prestes a sair para a Índia. 

Pintura feita por volta de 1700         muito tempo depois do acontecimento ilustrado. 

2ª. Pintura 

Reconhecimento dos elementos que estavam representados na pintura anterior. 

Parece um mapa (o que inspirou o pintor). 

Edifícios que maioritariamente são igrejas. 

A mediadora coloca a questão e aguarda pelas respostas dos alunos. 
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A pintura estava na entrada do colégio dos Padres Jesuítas. 

Pintor? - Mestre desconhecido. 

- “Qual a razão da colocação das pinturas ali? … Porque nos anuncia aquilo que vamos 

encontrar a seguir.” 

Prepara sempre os alunos. 

Biombos – “a folha de ouro é mais fininha do que a prata do chocolate.” 

       Foi alguém muito rico que mandou fazer. 

       Observa-se da esquerda para a direita. 

- “Como percebemos que estão na Índia?”          Elefantes domesticados. 

        Este pintor representou um edifício chinês          não conhecia a Índia. 

Direcciona os alunos para aquilo que interessa. 

- “Há muita gente. Estão virados para onde?”         Para o navio. 

Observação do vestuário – uns têm trajes mais ricos que os outros…há galões, colares, 

espadas … quem segura os chapéus é de ascendência africana. 

       Identificação do grupo social. 

Os elefantes normalmente só respondiam ao tratador. 

Extremamente clara. 

Indica os locais de observação. 

2º. Biombo – subir as velas, baixar a âncora. 

(Gostava de saber se os animais representam alguma coisa) 

Recorre à estrutura narrativa para descrever os objectos. 

O barco chegava uma vez por ano. As pessoas vinham a pé vários quilómetros para ver o 

barco. 

Os mastros chegavam a ter 25 metros de altura. 

O capitão-mor tomava um rumo diferente de cada vez que chegava a terra.  

A chegada à Ásia nota-se através de elementos do vestuário. 

Ao encontro deles vão os Jesuítas. 

Primeiras pinturas – Antes de partir. 

Segundas pinturas – Chegada à Índia e ao Japão. 

Lisboa – Goa: ir e regressar na mesma carreira, demorava cerca de 4 anos. 
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Origem da expressão idiomática - “Não passes o risco”: Nos navios todos eram obrigados 

a respeitar o espaço dos outros, já que este era muito pouco. 

Percurso: Índia         Japão         Índia. 

Os Jesuítas aprenderam a língua e a cultura para melhor evangelizarem os vários povos 

indígenas. 

A fisionomia – os portugueses eram representados com grandes narizes. 

 

Escultura de marfim  

Estabelece a ligação com a intervenção de um aluno que disse que os elefantes eram 

importantes pelo marfim. 

        Observam a escultura. 

- “Qual seria a nacionalidade do escultor?” 

Pede para olharem bem para a cara. 

- Trata-se de “Nossa Senhora Segurando o Menino”        tem ar de chinesa         o escultor 

era chinês. 

Outros objectos em marfim 

Noutra sala, num expositor de vidro, uma cabeça de cavalo em marfim tem aparência de 

dragão.          – “Onde foi feito? Na costa ocidental africana, num reino rico e importante 

chamado Benim, onde os escultores nunca tinham visto cavalos.” 

Saleiro de marfim – “Porquê uma caixa de marfim para guardar sal?” 

- “O sal era muito valioso.” 

- “Porquê?” 

- “Para conservar os alimentos.” 

Estratégia: no Benim não havia Sal, em Portugal não havia Marfim          Indução. 

- “Aqui os objectos ganham vida!” 

Observação de um móvel 

-“ Para que serviria? Com tantas gavetas …” 

- “Era um cofre. Aqui guardavam-se coisas de grande valor. Chama-se contador.” 

Observação das figuras         tigres / pavões / elefantes. 

45 Min. 
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- Representa a Índia, já que foi executado com marfim e madeiras características da India e 

que não existiam em Portugal. 

- Os móveis eram feitos à maneira indiana, sendo depois exportados. 

- Algumas gavetas são falsas        os alunos foram levados, conduzidos a identificar as 

gavetas verdadeiras. 

- “Porque é que resolveram fazer as gavetas todas tão pequeninas?” 

        Padrão / Simetria / Beleza / Gosto do Renascimento (embora se esteja no início do 

século XVII). 

- Quando se abrem as portas, surgem prateleiras ou gavetas para poder guardar ainda 

melhor. 

Escola da Parede, Parede. 

Pintura: Exposição Primitivos Portugueses. 

        Qual é o fio condutor agora? 

Maria de Azul – era a cor mais cara que existia.        os pigmentos utilizados em pintura 

fabricavam-se a partir de pedras pulverizadas. O azul fazia-se a partir de uma pedra que só 

existia na Pérsia. 

O Cão (elemento exótico na pintura) está a guardar Maria. 

O tapete         era daqueles que eram importados de fora de Portugal. 

Fio condutor         O Exotismo nas Pinturas e Mobiliário.~ 

A Mediadora (Dra. Adelaide) já sabia à partida que eram estes os objectos que iria 

apresentar. 

Era este o objectivo da Visita? – o Exotismo. 

Reflectografia do infravermelho aplicado às pinturas. 

Demostra grandes conhecimentos em História da Arte. 

- “Vamos ver uma última pintura!” 

O 6 Painéis de S. Vicente. 

- “Já tinham visto uma reprodução? No vosso manual?” 

- “Qual é a figura principal?” 

- “Tem na cabeça uma auréola para indicar que é um santo.” 

- “Estão a observar as expressões das personagens.” 
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         A cara do Bispo – tem um ar resmungão e arrogante. 

         A cara do santo é muito branca e lisa, sem rugas – para mostrar a oposição entre as 

figuras reais e a ficcional. 

- O veludo vermelho era só para a nobreza. 

- O pintor fez o relato físico e psicológico. Pintor de D. Afonso V (1470). 

- Foi o único pintor no mundo que fez um conjunto assim. 

- Os pintores não tinham muitas cores para usar. 

- Trata-se de uma pintura muito real. 

Pergunta aos alunos se têm coragem de ainda ver a “Custódia de Belém”. 

Este último elemento já não pertence ao fio condutor          nem a Custódia de Belém         

constrói-se aqui outro fio condutor          observação de peças importantes no âmbito do 

estudo do Renascimento na sala de aula. 

- “Alguém sabe para que serve uma Custódia?” 

Leva-os a perceber a sua utilidade recorrendo ao sentido habitual da palavra        

“Guarda”. 

- “Em baixo é como se fosse a Terra e em cima é como se fosse o Céu.” 

- As pessoas não sabiam ler mas sabiam interpretar os símbolos e as imagens. 

- Mandada fazer por D. Manuel I. 

A Esfera Armilar           símbolo do rei. 

- A Custódia de Belém demorou 3 anos a fazer          o ouro veio todo de Moçambique. 

- Foi deixada em testamento ao Mosteiro de Belém. 

- O ourives chamava-se Gil Vicente. 

Biombos Namban 

Namban – nome que chamavam aos portugueses (bárbaros que vêm do Sul). 

Pede aos alunos para fazerem uma síntese daquilo que viram         avaliação das 

aquisições. 

 

 

Relação Renascimento / Descobrimentos versus Descobrimentos / Renascimento. 

16h05 
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Guia referiu que é fundamental conhecer a colecção de objectos do Museu. 

A professora de história preparou os alunos, mas não lhes mostrou nada antes na 

sala de aula: “ O objectivo era despertar a sua atenção e dar-lhes vontade de voltar.” 

Lado técnico: 

A exposição é muito grande. Ainda há muito a fazer. 

Visita orientada / Visita guiada          1 colaborador. 

1 voluntário (foi conservadora e esteve no serviço de 

educação). 

5 pessoas para fazer visitas. 

3 técnicos superiores. 
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OBSERVAÇÃO DA VISITA-GUIADA AO MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

Visita Geral efectuada Pela Dra. Rita Gonçalves 

5 de Junho de 2012 às 14h30 

Visitantes: Alunos do 11º. Ano do Ensino Secundário – curso de Artes 

Perante um conjunto de pessoas, falou sobre o contexto donde seriam provenientes 

os painéis e o contexto religioso. 

Fins de uma pintura? - “Decoração”                                                                                                                                                                                        

- “Contar uma história” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Função – Retábulos (conjunto) que contava as histórias da igreja. 

           Contributo para a compreensão das mesmas. A missa era em latim. 

“Imaginem isto numa Igreja. Isto era esmagador!” – a cenografia que provocava nas 

pessoas espanto e impacto. 

             Ainda está com essa função. 

             Falta contar a história. 

             Proveniência? – vem do Trindade. 

Composição: Será que o pintor nos dá a noção do espaço? 

                      Será que o pintor nos dá a noção dos volumes? 

            Pele  -  perspectiva 

Então: pintor do renascimento 

Qual é o painel mais bem conseguido, dado haver diferenças de qualidade nos painéis? 

O mestre não trabalhou sozinho? Os mestres trabalhavam em oficinas. 

GUIA 
PROF. 
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Mais questões que queiram colocar. Dúvidas? Questões? 

“- Isto é o antepassado do quê?  

- Da banda desenhada!” 

        Relação com o presente. 

“- Quem está aqui sentado?  - Virgem Maria com Jesus.” 

“- Como estão representadas as figuras? 

- Rígidas, sem expressão, pouco pormenorizadas.” 

        As duas caras das esculturas são iguais/inexpressivas. 

- Será que os escultores não sabiam fazer as caras? 

- De que época? 

- Das duas épocas que já falamos aqui. 

- Idade Média. 

- Para que é que na Idade Média as figuras eram representadas assim? 

        Importância dos símbolos. 

Para reforçar muito bem a distância do nosso mundo imperfeito “deste” mundo de luz, 

impecável. 

        Comparação 

- Como eram as igrejas neste tempo? 

- Gótico – verticalidade exagerada das catedrais para a reforçar a diferença entre os 

humanos e o divino. 

Os encomendadores é que exigiam como desejavam as obras. Não havia individualidade do 

artista criador. 

        Discurso muito claro. Recorre com frequência à pergunta com base na 

observação. 

A Igreja tinha que ter muita ornamentação, com muitas cores.  

- “Hoje sabe-se que as catedrais eram pintadas com muitas cores por dentro e por fora.” 

Porque já não há cor? 

A cor foi toda removida           mudança de correntes artísticas. 

O menino Jesus – rosto igual ao da mãe – não parece nada um bebé. 

Idade da infância          remete para a idade dos aprendizes. 

Virgem com o Menino – séc. XIII-XIV. 
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       Mais pormenor no rosto. Vestido que revela a anatomia.  

       Finais do séc. XIV – princípios do séc. XV 

Há uma dinâmica, um movimento. 

Aqui já há um chamar de atenção para a união entre as duas personagens. 

- “Já viram como está representada Maria?” 

- “Como se fosse uma rainha.”           moda da época – é o que encontramos na arte – esta 

representação procura tornar a imagem mais digna e estabelecer maior proximidade entre a 

figura e as pessoas.  

Material – Madeira 

- “Para onde está a olhar? 

- Olhar meio vago, meio perdido.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Comparação  1323 (Virgem Maria com o Menino)                                                             

1350 (Santiago de Compostela) 

- “Bem melhor” – olhar mais expressivo, estamos a caminhar para o Renascimento. 

O rosto – maior complexidade – “zangado … expressão serena?!” (alunos) 

- Serena, mas ao mesmo tempo determinada. 

- “Em relação ao resto do corpo?” - Anatomicamente robusto. 

- “Quem será ele? Um peregrino.  

- Como sabes? Por causa do bordão e da concha.” 

- “Os sinais que traz com ele identificam-no. 

- Porque será que o caminhante quer uma concha? 
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- Um homem santo representado como nós. Porquê? – estamos no Renascimento – maior 

proximidade.          relação com as anteriores esculturas          maior distância antes e         

agora  o renascimento           tornar a religião mais humana, com sentimento mais entendível 

e acessível a todos. 

-“ Esta imagem transmite qualquer coisa?” 

- Sim. Serenidade e determinação.         comparação/relação com as anteriores esculturas     

“as outras não”. 

     Ligação – “Agora vamos observar um caso mais complicado que é a pintura que ali está.” 

Painéis de S. Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “ Já viram esta imagem? 

- Já vi na net! 

- Mas aqui é diferente.”          brilhos – cor – dimensão.         Comparação com as 

restantes pinturas da sala. 

- “O que esta pintura tem de especial?” 

       Expressão dos rostos. 

       Grande quantidade de figuras representadas. 

       Tudo é de um grande realismo. Tecidos, metais … 

       Esta obra só foi tornada pública em 1910 neste museu. Provocou grande perplexidade. 

É uma obra única no mundo. Mas nada sabemos do autor, no entanto … 

       Pela maneira de vestir conseguimos determinar a época e os grupos sociais. 

- “Misturar três grupos sociais estava interdito aos pintores.  

- Em que época é que se usavam estes trajes? 
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- O vestido da figura feminina fez-vos lembrar o quê?” 

Vestido da virgem            moda do final do séc. XV. 

Moda dos trajes masculinos          finais do séc. XV. 

         Nesta altura não se representava a figura humana com este realismo e destaque 

individual. 

         Nesta época os espelhos eram muito raros e dispendiosos 

- Retratos casamenteiros. 

- Se esta pintura fosse de finais do século XV seria uma excepção à regra.  

- E ainda como é que o pintor retrata o espaço? Como é que aqui o espaço é tratado. 

           As figuras         perspectiva 

- Problema de identificar estas pessoas. 

- Hoje em dia é possível identificar como é que os rostos de um povo evoluíram. 

- “Estes rostos são do Norte ou Sul da Europa?” 

As grandes sobrancelhas … olhos grandes e castanhos … narizes grandes e rectilíneos 

- “Porquê?”        cruzamento com povos africanos. 

- “Porquê?”        fase inicial dos descobrimentos. 

Análise da composição: 

- “Qual é a figura que se destaca?”          vestuário          auréola em torno da cabeça. 

Rodeado por pessoas com ar sério e concentrado. 

         Cerimónia          O que é que estão a fazer ao pé do santo? “A pedir ajuda? Para os 

descobrimentos?” 

D. Afonso V (o Africano) – neto de D: João I. – Os seus documentos estão na Torre do 

Tombo.           fala-se sobre uma encomenda ao pintor Nuno Gonçalves por parte de D. 

Afonso V para a Sé de Lisboa.          Estilo Românico          explicações sobre o estilo           

função das igrejas: abrigo/fortaleza          o estilo Gótico surge numa época de maior 

estabilidade.  

- “Parte desse retábulo da Sé de Lisboa está aqui.” 

- Os únicos que têm um joelho assente em terra - Rei e Condestável (Afonso V?) 

- A criança – o futuro D. João II (99,9% de certeza). 

- Quem é quem? - Mas sobretudo a qualidade plástica desta pintura. 

- “Mais perguntas?” 
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“ANUNCIAÇÃO” - Jorge Afonso (1515) 

Construção da pintura, composição (a maneira como é apresentada). 

O que nos salta mais à vista é a noção que o pintor nos dá do espaço          perspectiva 

Renascimento). 

- “Se recuássemos à Idade Média o que se colocaria naquele espaço?” 

- “Reparem na maneira como o pintor consegue modelar os corpos. Como é que o pintor 

consegue fazer isto?” 

-“Através das várias velaturas que modelam, das várias cores.” 

Influências da arquitectura romana          Identificação dos elementos         

Pintura que também faria parte de um conjunto que contaria a história da virgem. 

Estas pinturas, embora religiosas, também nos falam sobre cada época          trajes, móveis. 

Temas do Renascimento: retrato (introduzido aqui), mitologia. 

- “Vamos um bocadinho à ourivesaria?” 

Retábulo do Mosteiro da Santíssima Trindade 

CUSTÓDIA DE BELÉM 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Sentado no meio das gárgulas, num trono como se fosse um rei, quem será? Deus?” 

- “Qual será a função das gárgulas? Escoar as águas das chuvas. “ 

Espírito Santo - mensageiro de Deus. 

Por baixo dos apóstolos          representação simbólica         Esfera armilar (foi o rei que 

encomendou esta obra)          o rei era inferior a Deus mas superior a todos na Terra inteira 

“D. Manuel.” 

- “Quem representa o poder de Deus na Terra? O Papa”        afirmação do rei em desafio ao 

poder da Santa Sé. 

 



80 
 

- “Leram a inscrição na Custódia?” 

- “Leram com dificuldade. Ai meu Deus! Nem a numeração romana sabem!” 

- “Então vamos lá recapitular…” 

Ela voltou a repetir a inscrição            Vasco da Gama de regresso da segunda viagem à 

India            Quíloa – 1.500 moedas de ouro            encomenda da Custódia a um ourives            

Gil Vicente – Humanismo            Mestre da escrita e mestre da balança (símbolo dos 

ourives)            “- Já vos mostro o palácio onde ele se encontrava.” 

- “A tradição misturava-se com a inovação.” 

Aquela custódia foi mandada fazer pelo rei e a outra pela rainha           são diferentes e 

representam arquitecturas diferentes: uma gótica, a outra renascentista – mais simples, 

mais directa e com maior horizontalidade. 

- Marcada por…”O que é que marcava a horizontalidade dos templos romanos? Os frisos. 

- “Como são as igrejas modernas?”          Remete para o presente, para a experiência 

pessoal dos miúdos. 

- “O que é a arquitectura Manuelina?” 

- “O que é o Manuelino?”          Custódia          Gótico – espiritualidade do Gótico          a 

modernidade que estava a vir de Itália. 

- “Agora, mesmo para acabar, vamos ver onde era o palácio do rei.” 

          Cidade de Lisboa antes do terramoto          Terreiro do Paço. 
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OBSERVAÇÃO DA VISITA-GUIADA AO MUSEU GULBENKIAN 

Mediadora: Paula Ribeiro 

A Volta ao mundo no Museu I 

4º. Ano do Ensino Básico 

 

Não existe um “espaço” para receber as crianças. Estão no hall de entrada a aguardar 

que se organizem. 

Quantos são? De onde? 

As crianças vão colocar os casacos e guarda-chuvas no bengaleiro. 

APRESENTAÇÃO 

         A volta ao mundo no museu. 

Antecipação – “Alguém conhece este museu?”  

- Já conhecem. 

Explicação do nome – Calouste Gulbenkian. Não conheceu o museu, porque este só foi 

construído após a sua morte. 

Breve explicação de como o museu reuniu as obras de arte.  

Pouca ligação ao tema “volta ao mundo”. 

Podia ter explicado como é que ele reuniu obras provenientes de todo o mundo. 

Regras – não fazer barulho, não correr, não falar, não levar água        reforço negativo. 

Nova descrição da pintura        localização do castelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Chegámos ao Egipto.” – colecção de 50 peças. 

GUIA 

Entrada no museu 
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– “O Senhor Gulbenkian gostava bastante…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Etimologia da palavra “Egipto”          referência a alguns conhecimentos sobre a 

cultura egípcia. 

- Faraós / Pirâmide / crença na vida após a morte. 

A Mediadora usa um volume de voz muito baixo. 

Mostra amuleto: 

 

 

 

 

 

Explicação: Escaravelho - aquele que anda sempre à procura do Sol …explicou o 

porquê da importância dos escaravelhos para os egípcios. 

- “Vamos passar ao próximo país?” 

ARTE GRECO-ROMANA 

Arte Grega - “O Senhor Gulbenkian gostava imenso de moedas gregas.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       (amuleto) 
 

 

(moedas)  
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Mostrou uma moeda de 1 euro         comparação com as moedas gregas. 

1 euro igual em todos os países (valor)         o valor das moedas na antiga Grécia 

media-se em função do peso         - “O nosso dinheiro tem valor simbólico.” 

Linguagem um pouco abstrata. 

Explicação da confecção das moedas. – Têm cara e coroa. 

A professora está um pouco alheada…Nem sempre olha na direcção do grupo. 

- “A próxima sala tem vários países representados…” 

Aqui há peças sem qualquer protecção física. 

- A maior sala do Museu. 

- “Porque é que esta será a maior sala do museu?” 

Crianças – “Porque tem muitos tapetes!” 

Trabalho de dedução 

- O senhor Gulbenkian era arménio. Estes são considerados os primeiros cristãos. 

ARTE ISLÂMICA 

- As peças estavam na casa do senhor Gulbenkian em Paris. 

Peça da Pérsia – “A que país é que equivale?” 

- “Ouvem falar na Pérsia no Telejornal?” - (…) 

- “Ouvem falar no Irão no Telejornal?” - “Sim!” 

- Nicho de oração – “Mihrab”. 

Observação da escrita que está no Corão          “Como se lê?” – da direita para a 

esquerda         tradução de versículo. 

Não traduziu … 

- “Porque está cortada (a peça)?”         - “É como os nossos azulejo, que fazem um 

padrão que se vai mostrando, até fazer um desenho completo.” 

- O que aqui está é uma oração 

referência a Meca (“Todos têm de rezar virados para Meca”) 

O fundo da peça tem flores         Curiosidade – “Porquê?” – “porque são raras no 

deserto.” 

- “Lembram-se do Egipto. Também era no deserto.” 
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Tapete – também com flores. 

Cultura – eram nómadas, viviam em tendas         mas estes tapetes são gigantes e 

não eram os que se colocavam nas tendas. 

- “Conseguem ver os riscos brancos no tapete?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro país – Arménia. 

“Atenção com as mãos! – Gritou um vigilante do museu! 

A Arménia fica muito próximo da Turquia, mas os arménios tinham outra religião. 

Vista de azulejos da Turquia. 

 

 

 

 

 

 

O azul dos azulejos é fabricado com um pigmento que desapareceu. 

Outro país 

SALA DO EXTREMO ORIENTE 

- “De que país estamos a falar?” 

- “China!” 

- “Só esse país?” 

Como se fazia a porcelana. 

 

LETREIRO 

As crianças observam afastadas, em baixo. 

 – Precisariam de manipular. 

Revestimento em 

azulejo de uma 

chaminé. 



85 
 

Observação de cães ou leões chineses        são colocados à entrada das casa para 

proteger os donos. 

- “Aparecem sempre aos pares.” 

Criança –“Porquê?” 

Uma figura feminina com uma cria. 

Uma figura masculina com uma bola. 

JAPÃO 

Caixas – conjunto de caixas empilhadas –“Olhem para esta das serpentes!” 

“Inso” – servia para os senhores trazerem com o fato tradicional. 

- “Alguém faz Karaté?” – “Como se chama?” 

        Dedução         Comparação         “O mais parecido que nós temos são as caixas 

de medicamentos.” 

ARTE EUROPEIA 

- “Agora vamos ver alguns países e tipos de arte diferentes.” 

- “O museu também vai mudar bastante!” 

 

 

 

 

- “Vejam os tapetes! São as mesmas peças que viram, mas expostas de maneira 

muito diferente!” 

Criança – “Uma casa enorme!” 

- Porque é que o museu já com setenta e tal anos, veio para Portugal? 

- Esclarecimento da razão pela qual Gulbenkian escolheu Portugal. 

- “Querem ir à Holanda?” 

Passaram por pergaminhos medievais. 

Passaram por Itália – Renascimento. 

Pintura “Vista da Costa da Noruega” Ruisdael, Jacob Van 

Fotos – Painéis interactivos 

Fotos da casa do Sr. Gulbenkian 
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Que tipo de pintura? (Marinha) 

Como é que o pintor fez para pintar em más condições meteorológicas? 

         Croquis. 

- Se estivermos à frente é mais fácil (do que com a imaginação). 

- Foram os holandeses que começaram a pintar este tipo de quadros. 

       Paisagens. 

Não há ligação entre os temas, sendo muito dispersos         fragmentação do 

conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

Linha separadora cor-de-laranja. 

- Pavão – símbolo de vida. 

De passagem, mostra uma pintura de Weenix, Jan (“Pavão e Troféus de Caça”) 

- O que é uma natureza morta. 

FRANÇA – SÉC. XVIII (Peças provenientes do Palácio de Versailles). 

“Luta entre Pavão e Galo” 
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  Pintura                                                                              Armário 

                                                    Relógio           

                                             

 

 

                                                      Letreiros 

 

 

- Descrição da pintura. 

- O vestuário do século XVIII / Cabeleiras / Meias de seda / Estatuto social /… 

Relativamente ao móvel falou acerca do mobiliário         construído com madeiras que 

não existem na Europa. 

- “ O dourado não é de ouro, mas de bronze dourado …” 

Armário – Wardrobe / Relógio astronómico 

 Fabricante André-Charles Boulle (1642 – 1732). 

- “No século XVIII não havia este luxo todo …” 

Referência à enciclopédia (que aparece no século XVIII), referindo a wikipédia. 

- “Gostaram de fazer esta volta pelo século XVIII? Se quiserem continuar !…Têm de ir 

comer …” 

- “Tenho uma coisa para levarem como recordação.”          

Postais do Egipto para cada criança. 

Não houve avaliação no final. 

 

 

 

 

…

…

… 

…

…

… 

…

…

… 

GUIA 

PROF. 
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OBSERVAÇÃO DA VISITA-GUIADA AO MUSEU GULBENKIAN 

Mediadora: Rosário Gomes 

Natureza Morta – “Manet” 

Abordagem de uma peça - Uma obra à hora de almoço. 

Porque escolheu esta? 

As peças de vanguarda não estão representadas porque ela não gostava muito. 

1840 – 1955 

A obra abordada costuma estar no museu. 

- O que é a “Natureza Morta”? – Género artístico muito antigo. 

- Aparecimento da fotografia – factor que a maneira como as pessoas vêm a realidade. 

Impressionismo – captar o instante – pintura espontânea – fluida – muitas vezes 

pintam em cima da tela. 

- Os pintores mostram o seu processo de trabalho. 

- Na Natureza Morta tradicional não se notam as pinceladas. 

Informação de História da Arte – técnica. 

- Contraste entre materiais / 3 texturas – 3 contrastes / as sombras ajudam a reforçar 

as texturas e a luz. 

- Utilização das cores complementares (por exemplo; azul e laranja): juntas fazem-se 

brilhar mais. 

- Descobriu-se a forma de conservar as tintas dentro das suas bisnagas, sem 

perderam as qualidades. 

- Monet: pintor de ar-livre. Pinta directamente no exterior. 

1872 – Origem do movimento impressionista         a Mediadora mostra uma obra que 

antes esteve exposta. (“Impréssions …”) 

Mostra outra: “Serviço de Chá” 

Comparação de uma obra de Fantin-Latour com outra de Monet         estrutura da 

composição bastante semelhantes. 

A harmonia não só através das cores complementares, mas também através das 

esferas e dos círculos. 

- Apresentação de uma obra mais tardia. 

- “O que é que acham em relação ao que viram?” 

- A “Estampa Japonesa”. 

Invenção da fotografia – 1889. 
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OBSERVAÇÃO DA VISITA-GUIADA AO MUSEU GULBENKIAN 

Mediadora – Ana Dias (formação em História da Arte, FLUL) 

Exposição - Barroco ao Neoclássico 

22 de Novembro de 2011 / início às 10h30 

Escola Secundária Gago Coutinho – 11º. Ano (Artes Visuais) 

Trabalha no museu Gulbenkian há dois anos e meio 

   

Pergunta / resposta – tentativa de saber o que trazem (em termos de conhecimentos). 

Há professores que vêm todos os anos às visitas guiadas. 

Formação geral dos mediadores: História da Arte, Belas Artes e História. 

São 10h37 e ainda não começou. 

Recebeu o grupo no hall de entrada         estão a entrar no museu sem introdução. 

Introdução no interior à entrada. 

Mediadora –“Porque é que decidiram vir hoje ao museu?” 

Estão a estudar o Neoclássico e o Barroco. 

Alunos –“Para sabermos mais sobre o que estamos a estudar.” 

- A razão da colecção do Calouste Gulbenkian – a história da sua vida, origem, 

profissão e processo de colecção. – Engenheiro na área petrolífera. Estabeleceu 

relações entre o Médio Oriente e a Europa. 

A Mediadora utiliza linguagem clara, formal, precisa. 

 

 

 

 

 

 

 

- As exposições contèm 3 mil peças, mas existem 4 mil em arrecadação. 

Continua a falar do Sr. Gulbenkian – vida em Paris, a sua casa (mostra fotos da casa 

do senhor através de ecrã interactivo). 

Ainda não focou o cerne da questão. 

 

Prof. 
Prof. 
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Continuando … o senhor viveu em Lisboa 13 anos até 1955, ano em que faleceu. 

O Museu foi inaugurado em 1969. 

José de Azeredo Perdigão         Fundação … 

Barroco e Neoclássico: M.- “O que me podem dizer acerca disto?” 

“Origem da palavra “Barroco”.” 

“Determinar um século para o Estilo Barroco?”          século XVII. 

“Onde surgiu o estilo?”          Itália. 

M. –“O que vamos fazer é observar peças ao vivo dos estilos Barroco e Neoclássico.” 

Professor –“Era bom que vissem pintura Barroca pois viram pouca.” 

M. –“A terminologia “Barroco”. O que me podem dizer? O que significa Barroco?” 

Origem do termo: pérola imperfeita = pérola Barroca. 

M. –“Em vez de falarmos de conceitos, não há nada melhor do que observar as obras. 

Pintura renascentista – Retrato de uma jovem mulher          diferença entre esta pintura 

e a Barroca. 

Economia formal. Representação depurada – o Barroco vai-se insurgir contra a 

harmonia. 

Barroco          Exuberância / Extravagância / Dramatismo / virada para os 5 sentidos          

Procura-se a arte total. 

Criação de expectativa: M.-“Vou-vos mostrar um pintor que foi um virtuoso. Rembrant!” 

  

 

 

 

 

 

 

 

A grande representação          as características mais exuberantes, mais dramáticas. 

O rosto e as mãos          as partes mais dramáticas. Representação da fragilidade da 

pessoa representada          retrato de um velho. 
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Uma pessoa envelhecida          Patético (Pathos)            dramático          pintura 

Barroca. 

 

  

 

 

 

 

Professor –“Há quem diga que é o filho.” 

- Pintura apelativa para todos os sentidos. 

Mediadora -“Podem dizer porquê?” 

- “O Tacto?” – o tecido: sentir as texturas dos diferentes tecidos. 

Alunos –“As penas.” 

M. -“As penas, e que mais?” 

-“As próprias carnações. A forma como a mulher foi pintada.” 

-“Usou-a como modelo para exaltar as qualidades femininas.” 

-“Porque é que esta pintura é tão importante para além das qualidades formais?” 

A. – Sem resposta … 

M. –“Por exemplo, que outra informação esta pintura vos pode dar?” 

- O vestuário, como um documento visual da moda da época. 

Professor –“Reparem na linha do horizonte!” 

A Mediadora retomou a ideia do professor e desenvolveu com informação. 

M. –“Parece uma Titã!” 

 

 

 

 

 

 

 

M. –“Falando de presença!”           sobre o status.       

 

As cores 

“Polen Atoneil” 

Linha do horizonte 

Retrato de Helena Fourment 
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- Outra pintura – “Van Dick” (Retrato de homem) 

O Barroco é um classicismo revestido, ultra-decorado.          para a mediadora referir a 

presença de arquitectura. 

A densidade – “O Olhar” (olhar trabalhado quase em “trompe l’oeil”). 

         Regresso ao retrato de Helena Fourment          O Olhar 

M. -“Como se chama esta pintura?”          Natureza morta 

- “O que é que é uma “Natureza Morta”?” 

- “O século de ouro da Natureza morta é o século XVII. 

Aluno –“É alguma coisa que não se mexe.” 

M. -“tem a ver com qualquer coisa estática.” 

- “É uma composição organizada de objectos.” 

- “O objectivo era mimetizar.”          conceito talvez pouco acessível aos miúdos. 

- Natureza morta – Campo de experimentação para o pintor. 

Representar a realidade pela pintura da forma mais perfeita, mais próxima          imitar 

a realidade          Fotografia         assim o pintor mostrava a sua mestria. 

A simbologia – reflectir acerca da efemeridade da vida. 

Pavão (vivo) / Cisne (morto) 

O Status         caçadas praticadas pela nobreza. 

Luz  – claro/escuro  

Textura – suavidade das penas. 

ALA DE ARTES DECORATIVAS FRANCESAS. 

Busto de Luís XIV: 

M -“Quem era este senhor?” 

-“Porque lhe chamavam Rei-Sol?”         Absolutismo         rei que teve importância 

na política, mas também nas artes decorativas. 

Estabelece ligações           Desenvolvimento do Design de interior. 

Transporta uma realidade passada até aos dias de hoje. 

Estilo de vida         a sociedade        o vestuário para cada evento social        o 

mobiliário         estilo Luís XIV / XV / XVI. 
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O Luxo          todos os materiais são luxuosos          madeira: ébano (exótica)          

Ebanistas (eram os carpinteiros especializados)          bronze dourado          carapaça 

de tartaruga. 

M –“É interessante ver como a arte e literatura sempre estiveram a par.” 

Banqueta          tapeçaria de Gobelins com fábulas de La Fontaine          conceito de 

arte total do Barroco. 

Passou da pintura para as artes decorativas          há uma ligação sequencial (e 

cronológica), mas não estrutural          uma construção universal do conhecimento. 

A Mediadora apresenta novamente uma pintura de homem com traje de ir à ópera          

o pintor usa os tecidos para exaltar as qualidades nobiliárias do representado. 

M. –“(…) o canapé cheio de tecidos, de comendas, condecorações, um pajem, os 

sapatos de salto vermelho - a cor da nobreza…” 

Outras peças de mobiliário          aqui já se começam a ver algumas diferenças em 

relação ao mobiliário estilo Luís XIV. 

M –“O que é que notam de diferente?” 

Professor –“O Rococó …” 

Estilo Luis XV          “Reparem nas diferença.”          este estilo é muito mais leve / 

formas sinuosas           a decoração elevada ao expoente máximo          ligação com o 

momento passado. 

M. –“Quem é que há pouco falou de Rococó?” 

O gosto Rococó          o exótico. 

Os materiais          o tipo de decorações            paisagem           temas chineses           

“Chinoiseries”           a porcelana. 

O azul e branco das porcelanas da dinastia Ming          influenciou os azulejos no 

século XVIII        uso da técnica de Laca (técnica japonesa). 

Outras peças: Estilo regência          passagem de estilo (Luís XIV para Luís XV)          

progressiva aligeiramento. 

Então antes de mostrar Luís XV devia mostrar estas peças. 

Namoradeira – modo de utilização. 

M. –“Quantas pessoas é que acham que cabiam neste canapé?” 

-“As peças de mobiliário eram feitas à medida do vestuário.” 

“As meninas de Velasquez!” Diz o professor, interrompendo! 

Outras peças de mobiliário. 
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M. -“Estas peças pertenceram a uma pessoa em particular.” 

-“Pertenceram à Maria Antonieta.” 

-“Alguém sabe quem foi?” 

-“Não ouviram falar dos monarcas degolados pela revolução?” 

-“Não! Então irão ouvir falar certamente.” 

Comparação com estilo Luís XV (sensualidade, linhas sinuosas) e estilo Neoclássico. 

Não referiu o Estilo Luís XVI (mais pequeno, mais confortável). 

M. –“Período em que se começa a descobrir a arqueologia enquanto ciência.” 

Descoberta de Pompeia          estamos a caminhar para o Neoclássico. 

Revivalismo do Clássico, mas do Clássico puro. 

M. –“Voltando ao nosso Barroco …” 

- Vitrinas         baixelas / castiçais          micro-esculturas (que eram levadas para a 

mesa do rei        mostardeiras (pertenceu a uma amante do rei – Mme de Pompadour). 

M. –“Do ponto de vista da “museografia” decidiu-se colocar a “mostardeira” dentro da 

caixa onde era colocada.”         Será que eles perceberam? 

Outras peças, Rocaille: Centro de Mesa, Samovar, bandeja. 

Em termos de estilo será que são Barrocas ainda?          as linhas mais simples, os 

elementos figurativos … 

Escultura – “Diana” deusa da caça. 

M. –“Neoclássica. Porquê?” 

Exaltação do classicismo. 

Nesta visita trabalharam-se sobretudo os conceitos. 

A Mediadora sistematiza – “Vir ao Museu é muito importante …” 

Ver as peças é muito importante. 

M. –“Vir ao Museu desperta-nos os 5 sentidos!” 

O Homem do final do séc.XVIII e princípios do séc. XIX procurava algo mais puro. 

A Mediadora é excelente. Muito culta. Possui muito bons conhecimentos de 

História da Arte e conhece muito bem a exposição. Mas mesmo assumindo estas 

visitas como visitas à medida, estas têm que ser planificadas de outra forma. 

M. -“Termina aqui a nossa visita! 
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OBSERVAÇÃO DA VISITA-GUIADA AO MUSEU GULBENKIAN 

Mediadora: Paula Ribeiro 

Exposição: O Impressionismo e depois 

25 de Novembro de 2011 - Início da visita: 10h30 

Escola secundária Francisco Simões – 9º. ano de escolaridade 

Crianças provenientes da zona suburbana de Lisboa. 

As crianças visitantes estão a organizar-se / vão ter outra visita à tarde (CAM). 

 

 

 

 

 

                                        Ecrãs 

Repete-se a origem da colecção         M. _”Alguns já cá estiveram, portanto, também 

ouviram falar nas origens.”          esta parte integra efectivamente o guião. 

Visionamento das peças que vão observar. 

 

 

 

 

                   

  

 

 

 

A voz da Mediadora é realmente baixa. 

Cinco mil anos de História da Arte. 

IMPRESSIONISMO 

- Conteúdo abordado nas aulas de História. 

Mediadora –“Falaram sobre antes do Impressionismo?” 

 

 

 

 

 

 

GUIA 

 

 

 

 

 

GUIA 

Posicionamento dos 

alunos/visitantes como 

se estivessem numa 

sala de aula. 
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Diagnóstico das necessidades do grupo por parte da mediadora. 

 

 

 

 

Início da abordagem do Impressionismo. 

A arte do séc. XIX. 

Os alunos sentaram-se em frente a uma pintura de Turner. 

 

 

 

 

 

M. –“Olhando para o quadro identificam alguma coisa / movimento?” 

Alunos –“Realismo…” 

M. -“Atenção não é uma obra realista.” 

-“Qual foi a primeira coisa que viram quando olharam para esta pintura?” 

Estão a identificar os elementos. 

         O cargueiro (os alunos não o viram logo à primeira). 

- O pintor foca a tenção nas pessoas que se estão a ajudar umas às outras. 

Dramatismo 

M. –“Qual o Movimento que se centrava muito nas pessoas, na força da natureza, na 

tragédia?”         a lutarem pela sobrevivência           Romantismo. 

As ondas / o movimento / muita força visível         Romantismo. 

Mostra outro quadro: 

M. –“Porque é que poderiam dizer que é um quadro romântico?”           focam-se muito nos 

movimentos artísticos           História da Arte é o que sabem mais. 

A Luz         mais tarde será muito trabalhada pelos impressionistas. 

M. -“As pessoas são representadas com pintinhas brancas. Não conseguimos perceber com 

nitidez”         liberta-se um pouco do desenho. 

Atravessam-se várias salas 
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M. -“O quadro tem movimento ou não?” 

-“Sim: o mar e o céu. O quadro tem a inquietação típica dos românticos. 

- Turner irá influenciar os impressionistas.         sistematização e coesão. 

- 18h10 - 

OUTRA SALA 

M. -“Aqui também se podem sentar.” 

-“Nesta sala qual é a principal característica destes quadros?” 

Alunos –“São quadros pequenos … são paisagens …” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

  

- Escola de Barbison           os pintores saem das cidades porque pensam que as pessoas 

estão a perder muitas coisas. 

- Vão para a Floresta de Fontainebleu, para a aldeia de Barbison. 

- São pintores que começam a pintar ao ar-livre, … paisagens         a tarefa não era fácil. 

- As pinturas não têm movimento. 

Características comuns: 

M. -“Os céus são tratados da mesma maneira.” 

-“Por norma a água encontra-se em primeiro plano.” 

-“São quadros com uma certa ideia de nostalgia.” 

-“…ideia de muita calma.” 

(outros mantiveram-se 

de pé) 

 

(alguns alunos 

sentaram-se) 

(mediadora 

de cócoras) 
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M. –“Na época deles não foram pintores muito reconhecidos.” 

Aluna –“Tem muitos pormenores!”         Expectativa. 

M. –“No próximo núcleo há uma coisa que muda.” 

OUTRA SALA – Realismo 

M – “Qual é a diferença?” 

- Aqui é tudo mais natural. 

- Os pintores estão interessados em mostrar a vida dos camponeses. 

De vez em quando centra-se em pintores específicos: Millet, Jean Francois, Corot, Jean 

Baptiste Camille. 

 

 

 

 

          Percurso pela História da arte. 

Os alunos estão a ficar desatentos. 

São agora 10h55 

O Retrato da autoria de Fautin Latour – “A leitura” 

M –“Quadro que não é de leitura fácil porque tem mais qualquer coisa.” 

-“Observem as duas mulheres          desperta a Indução. 

-“Podemos dividir este quadro ao meio. Uma parte escura e uma parte clara.” 

-“O que é que vocês acham da roupa?” 

-“Antiquada! Elas são duas irmãs.” 

-“Este era pintor de Naturezas Mortas. Eu já vos explico o que são Naturezas Mortas.”          

Antecipação. 

- Definição de “Natureza Morta”. 

CONHECIMENTO 

PERCEPÇÃO 
EMOÇÃO 

Quando observam uma pintura, 

a visibilidade torna-se difícil. 
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M –“É aquele momento que é captado. São coisas que não se mexem.” 

Quadro em relação com aquilo que vai desencadear o Impressionismo. 

- Relação com a fotografia           como nas fotos, alguns elementos aparecem desfocados. 

A fotografia é um auxiliar da pintura. 

Aluna –“Poquê pintar, se se pode tirar a foto e fica melhor!” 

O percurso da Mediadora levou a estas conclusões. 

 

 

 

M. –“O que é que vocês vêm?” 

Monet pintou vários “Degelos” 

A Monitora mostra uma folha A4 com 4 pinturas impressas.          pouco visível. 

Nesta altura muitos já desligaram a atenção. 

- As teorias da cor … a fotografia          sistematização. 

M. -“O que é que a fotografia vai fazer ao Impressionismo?” 

-“A pintura vai ser só pintura. Há coisas na pintura que não podem aparecer na 

fotografia.” 

-“A pintura agora pode representar coisas que dantes não podia fazer.” 

-“Dantes a pintura tinha que nos enganar! – É pintado?” 

-“Reparem agora!”          Retrato (“Mulher de Monet”) 

Os alunos ficaram confundidos com a representação do espaço. 

- Captar o momento – pintura da “bola de sabão”. 

- Pintar o dia-a-dia, o quotidiano / tudo é possível ser pintado. 

Os miúdos vão dando mostras de cansaço mental e físico. 

ULTIMA SALA – Arte Nova 

Já desligaram todos. Os visitantes estão dispersos – professores e alunos. 

 

 

 

 

Monet             As impressões 
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OBSERVAÇÃO DA VISITA-GUIADA AO MUSEU GULBENKIAN 

Exposição: Perspectiva das Coisas e Natureza-Morta na Europa 

Mediadora: Rosário Azevedo 

11º Ano do Ensino Secundário - vêm com o professor de Português 

Decisão da visita foi tomada pelo professor de História da Arte 

Início da visita: 10h30 

- Sobre a Gulbenkian – reunião do espólio – vida de Calouste Gulbenkian. 

Breve explicação sobre a explicação e relação directa com a exposição permanente. 

França, Paris         onde Gulbenkian se fixa. 

- Algumas das peças que aqui se encontram eram da colecção dele. 

- Período que cobre a exposição          de grandes transformações: 

- Revolução francesa, 

- Invasões napoleónicas, 

- Liberalismo, 

- Primeira e segunda guerras mundiais, 

- Aparecimento do fascismo e o comunismo. 

         Contextualização. 

- A fotografia em oposição à pintura. 

(“Tem sido necessário impor várias regras de comportamento”) 

Os miúdos foram buscar cadeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

M. –“Vejam as cores!”          Observação 

“Pote de Gengibre 

e Beringelas” 

 Césanne 

 

em pé 

GUIA 

Prof. 

Sentados 
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M. –“As pinceladas são muito soltas e mais brilho.” 

       As principais características / aspectos sobretudo técnicos. 

- Pintores que têm que pintar em função do gosto dos mecenas. 

- Mas não estão tão condicionados, são mais livres em relação a técnicas de pintura. 

Pintura de 1867 

História da Natureza-Morta          Qual é o percurso da Natureza-Morta até chegarmos aqui. 

       Testemunhos que datam da antiguidade         “Frescos de Pompeia” (séc. I AC). 

- Sempre foi considerado um género menor. 

- No século XVII e XVIII atinge o seu auge.          chega até à pintura em frente à qual estão         

data do século XIX. 

- Pintura realizada como no século XVII e XVIII. O objectivo era mostrar o seu talento. 

- Exemplo: A fragilidade do copo – trabalho do ponto de vista técnico de uma grande 

complexidade. 

Os 5 Sentidos / referências de História da arte e religião / Alusão a Eclesiastes. 

Pintura na pintura – Philippe Rousseau “Claudin e os seus modelos” – 1867 

Identificação dos elementos. 

 

 

  

 

 

 

 

O Salão dos Recusados          com obras do Impressionismo (1863) 

M. –“Vamos agora ver impressionistas.” 

Dá um exemplo de pintor que segue as convenções do século XVIII. 

Dá um exemplo que rompe com os modelos da escola tradicional. 

- A exposição não está organizada por ordem cronológica.           

Mostra de obras que marcaram o séc. XX. 

CONHECIMENTO 
PERCEPÇÃO 

REFLEXÃO 

ELEMENTOS EXTERIORES À OBRA 
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- Exposição organizada em função de núcleos heuréticos (12). As obras não estão 

sequenciadas e são todas independentes.          dar total liberdade ao visitante. 

(Perguntar ao Jorge Grilo o que acha desta exposição) 

- Com o surgimento da fotografia os pintores vão querer valorizar o seu trabalho. 

Mostra de Pintura de Claude Monet. 

M. -“Mais alguma característica assim especialmente?” 

-“Vão predominar as cores complementares.” 

Harmonia / Homogeneidade / Equilíbrio         Emoção. 

Mostra uma fotocópia a cores como exemplo de outra pintura de Monet (“Impressões do 

Sol nascente”) 

Sobre a linguagem utilizada não observo grandes diferenças entre esta visita e a 

anterior que vi desta monitora. 

Discurso expositivo 

Recorre à técnica de pergunta/resposta          indução, mas rapidamente retoma o 

discurso expositivo. 

M. –“Agora vamos ver aqui atrás ao girassóis que ele vai pintar nove anos depois.” 

miúdos foram buscar cadeiras. 

 

 

 

 

As cores complementares.         mais energia, mais brilhante, mais vibrante – emoção – 

memória         relação com Van Gogh. 

Mostra a fotocópia com a pintura dos girassóis de Van Gogh. 

Outra pintura: 

 

 

 

 

Estão a identificar as diferenças. 

- Pintura com cunho pessoal de Van Gogh. 

 

“Ramo de Girassóis” 

 

M. –“E agora o que é que acham destes girassóis 

em relação à pintura anterior? 

 Respostas dos alunos que a mediadora utiliza 

para desenvolver. 

 

“Ramos de Castanheiro” 

Van Gogh - 1890 

 

- Feita no ano em que ele morre. 

M. –“Que características é que conseguem 

reconhecer aqui de Natureza-Morta?” 
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Influência do Japão         a mediadora mostra foto do imperador do Japão na época.          

breve explicação da situação política (o Japão é um país fechado e conservador).  

Mostra outra foto 30 anos mais tarde          o Japão ocidentalizou-se. 

Grande abertura ao Ocidente, intercâmbios…        Exposições Universais. 

Pavilhão do Japão           cultura visual diferente. 

 

 

A Mediadora mostra uma fotocópia de pintura japonesa e descreve características          

trata-se de uma estampa de um artista japonês contemporâneo de Van Gogh. 

Relação comparativa. 

Estamos sobretudo a um nível cognitivo. 

- Perspectiva aérea / Rompe com a diagonal – não sabemos se é exterior, interior, ... 

traços negros a delinear         “Agora vamos falar de Cézanne.” 

Apresentação do quadro de Cézanne. 

M. –“O que é que acham deste quadro?” 

Aluno –“Os volumes …” 

M. –“Os volumes mais acentuados, não é?” 

- Cézanne destaca tonalidades, mas com contraste entre elas. 

Novidade – desconstrução do objecto em vários planos. 

Comparação entre três pinturas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXÃO 
MEMÓRIA 

“Cesto de Limões 

e Garrafas” Van 

Gogh – 1888 

 

“Natureza-Morta 

com Leque” 

Gaugin – 1888 

 

“Ramo de Dálias e 

Livro Branco” - 

1923 
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M. -“O que vai influenciar o Matisse?” 

- O objecto cada vez mais desconstruído 

M”. –“Estamos a entrar no primado da cor. 

- Fauvismo          História da Arte. 

- Giorgio Morandi – depuramento total / simplificação estética. 

- Formas puras – Abstracionismo          Cubismo. 

M. –“Vamos ver Cubistas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Os primeiros pintores modernistas, numa época ligeiramente anterior à 1ª. Guerra Mundial. 

Evocação / sucessão de muitas datas e acontecimentos. 

A Mediadora mostra fotocópia das “Demoiselles d’Avignon” 

Comparação: - Formas geométricas, 

- Cores, 

- Brilhos. 

- A primeira pintura de Picasso já foi vista em RX e pensa-se que se terá inspirado no 

estudo prepararório das “Demoiselles d’Avignon”. 

- As máscaras africanas          Memória (grande influência para Cézanne). 

OS SURREALISTAS 

Magritte, um “pintor belga e surrealista.” 

M. –“Já ouviram falar do Surrealismo? O quê?” 

Explicação do Surrealismo – Freud / Young          o onírico / o inconsciente. 

Identificação de elementos 

Exemplo do Surrealismo no cinema / Bunuel e Dali. 

“Chegada a Paris” 

Amadeu de Sousa 

Cardoso - 1906 

 

“Jarro, Taça e 

Limão” Picasso - 

1907 

 

- COMPARAÇÃO 
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1928 – O filme “O cão andaluz” tem imagens absolutamente perturbadoras. 

Mostra uma fotocópia com a cara de uma mulher a quem recortam o olho. 

1945 – o filme “A casa encantada” de Alfred Hitchcock          mostra imagem do filme onde 

se surgem olhos desenhados por Salvador Dali. 

M. –“Para finalizar.” 

1914 – Marcel Duchamp “Suporte de Garrafa”. 

M. -“O que acham disto? Compra um suporte, põe o nome dele…” 

-“O que é que há aqui igual ou diferente do que vimos?” 

         Pela 1º. vez temos um objecto que não é feito pelo artista          nova relação do artista 

com o objecto artístico. 

- Um “Ready Made”. 

Mudança fundamental de paradigma          fundamental para se perceber a arte 

contemporânea. 

Desconstrução do conceito de obra-prima          mostra fotocópia da “Monalisa” com bigode /    

Urinol de Duchamp. 

Aluna que teve necessidade de interpretar a obra de Magritte. 

“Tem mais olhos que barriga.” 

M. –“Têm mais alguma pergunta? Dúvidas …?” 
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OBSERVAÇÃO DA VISITA-GUIADA AO MUSEU DA CIDADE 

Colégio Valsassina - Crianças com 4 anos 

Visita conduzida pela Catarina - Brincar aos Cavaleiros 

 

As crianças não têm um espaço adequado, protegido e confortável onde possam 

aguardar pela chegada da Mediadora Cultural. 

INTRODUÇÃO 

- Apresentação da Mediadora. / Localização – Museu da Cidade / Contextualização – 

Palácio Pimenta. 

As crianças estão especialmente interessadas nos pavões. 

Aproveita a curiosidade das crianças relativamente aos pavões para falar sobre eles 

(fêmea, macho, … idade). 

- “Então vamos lá entrar no museu!” 

Faltava contextualizar mais um pouco. 

Atravessam parte do museu sem comentários de Visita. 

Dirigem-se para a Sala da Idade Média. 

- “Há muitos, muitos anos atrás, a cidade de Lisboa era uma cidade pequenina…” 

Narração histórica. 

As crianças começaram a falar das suas experiências. 

– “Eu também vivo em Lisboa!” 

Não aproveita os interesses das crianças para conduzir a actividade. 

Observação e descrição de uma pintura         localização da cidade, cor das casas… 

- “Quem lá vivia?” – Mouros           localização do espaço geográfico de onde eram 

provenientes. 

Alguns apontamentos históricos sobre a ocupação muçulmana da Península Ibérica. 

O porquê da cor branca das casas          Estabelece ligação com aspectos práticos da 

actualidade e quotidiano (no Verão roupa de cor clara e escura no Inverno). 

- Castelo de S. Jorge – onde vivia a pessoa que mandava na cidade          O Alcaide               

“Quem é que morava no castelo?”           

Uso de estratégia que visa levar à memorização de um novo conceito. 

A Muralha de Lisboa: 

-  “Para que servia? Para não entrarem os maus…”       
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Várias intervenções das crianças: 

- “Para não entrarem os ladrões (…) Para não entrarem os animais (…)Para não entrarem 

as bruxas!” 

A mediadora não valorizou estas intervenções, não foi possível desenvolver, 

aprofundar, … 

Alimentação – a importância das figueiras. 

As crianças não têm oportunidade de exprimirem os seus saberes e as suas 

experiências… 

O queijo – leite das ovelhas – como se faz          transfere para a actualidade – “O que é 

que se faz com o leite? Yogurtes, …” 

Traz de volta - Retoma - mais informação. 

- “Que rio é este que já me esqueci?” 

- “Estas pessoas não ficaram aqui para sempre.” 

- História de D. Afonso Henriques. - “Este menino nasceu em Guimarães…” 

Deveria contextualizar melhor falando na reconquista. A história não se desenrola 

devidamente - até à idade adulta        fase da reconquista. 

Deslocam-se para a sala onde se encontra o “quadro da reconquista” (séc.XVII). 

Nova descrição da pintura        localização do castelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS CAVALEIROS 

Criança – “A minha prima também monta a cavalo…” 

GUIA 

CADEIRA 
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Era necessário estabelecer uma ligação com as experiências pessoais das crianças e 

com o seu conhecimento do mundo. 

- Os cavaleiros iam levar comida às pessoas que estavam dentro das cidades. 

Discurso demasiado expositivo para crianças tão pequenas. 

- “Têm que ir ao Pingo Doce…” 

- “Naquela altura as pessoas iam comprar comida aos supermercados?”         as crianças 

estão a ficar cansadas. 

Alguns vão-se deitando no chão, quase a dormir… 

A Mediadora voltou aos Cavaleiros – vestuário, armaduras         deslocou-se até ao quadro 

para mostrar as armaduras         Têm 4 anos. 

- “Vocês gostavam de ser cavaleiros?” 

- “Os cavaleiros são os rapazes e as meninas o que é que ficam a fazer?” 

Crianças – “As meninas ficam no castelo!” 

A mediadora aproveita para falar das actividades das mulheres no castelo. 

Está a falar do vestuário das mulheres e dos homens         não se percebeu nada. 

Ou se transmite rigorosamente a informação ou então opta-se por não se transmitir. 

Divisão dos grupos para uma actividade 

 

                     Meninos                                                                                 Meninas 

 

 

Meninos – espadas  /  Meninas – chapéu 

Uma vez distribuídos os objectos, a tendência geral é manusear, usar, brincar. 

Foram também distribuídos pequenos objectos         “Vão colar as caixinhas” 

O que são??? 

- Para os chapéus – motivos para colar nos chapéus / Para as espadas – medalhões. 

Esqueceu-se de explicar a actividade. Surge um pouco deslocada do resto. Faltava, 

talvez, estar inserida numa história. 

As crianças ficaram sentadas em tapetes. 

Depois de terem decorado os objectos, as crianças voltaram a sentar-se. 

“NÃO SE MEXE EM NADA” 

“SEM MEXER EM NADA” 

    Motivador!?! 
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Uma cassete  

- “Leva tempo a inserir-se, caramba!! Com um DVD era mais fácil.” 

Tempos mortos a mais         Perde-se a magia! 

Música medieval…Começaram a dançar… 

- “Sentem-se ali…Já andam papelinhos no chão…” 

 

 

 

 

 

 

Tapete com meninos.                                                              Tapete com meninas. 

                                             Manta verde de veludo 
                                             com almofada. 

- As damas vão armar os cavaleiros. 

Uma dança seria bem apropriada! 

As crianças estão demasiado próximas da pintura. 

A música já perdeu a magia … as crianças ainda se estão a organizar. 

Uma dança medieval. A mediadora catarina exemplifica. 

- “Por S. Miguel e por S. Tiago, eu te armo Cavaleiro.” 

A música acabou a meio da actividade         eles estão todos a ser armados cavaleiros (11 

rapazes e 11 raparigas!). 

- “Agora vamos fazer a dança!” 

Terminou com uma dança. 

Avaliação? 

No final pediu à educadora do colégio que preenchesse uma ficha de avaliação         

os Serviços Educativos avaliam trimestralmente as actividades. 
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OBSERVAÇÃO DA VISITA-GUIADA AO MUSEU DA CIDADE 

Visita à Exposição “Lisboa antes e depois do terramoto” 

Colégio Manuel Bernardes – 6º Ano – vieram com o prof. de História 

Mediadora: Catarina 

Início: 10h05 

Têm um percurso diferente em função do tema da visita. 

        Recepção dos alunos no pátio interior do museu. 

        Contextualização histórica do edifício. 

 

 

 

 

 

 

EXTERIOR – JARDIM 

Distinção entre Mata e Jardim. Claro que o que resta agora é apenas parte da mata! 

       MAQUETA, Lisboa antes do terramoto de 1755. 

- “Quando foi o terramoto?” 

A maqueta é constituída por 17 partes          seria necessário falar sobre a construção e 

constituição da maqueta? 

 

 

 

 

Palácio Real – Situado no Terreiro do Paço. 

Informação geográfica – rio Tejo mais acima. 

Existe um guião para o desenvolvimento expositivo do painel electrónico?  

É possível ver pormenores dos edifícios, fazendo-os rodar – painel interactivo. 

Abastecimento da cidade – Não parece haver grande sucessão lógica entre as séries de 

informação transmitida. 

Convento do Carmo – “O Convento do Carmo fica aqui.” – Onde!? 

GUIA 

 

ECRAN / VÍDEO 

 

Aplicação em 3D. 

Vêm-se os edifícios de Lisboa antes do terramoto 

Excelente documento didático 
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Informação fragmentada – sem coesão. 

S. Bento era um convento – S. Bento da Saúde. 

As crianças estão a apontar para alguns edifícios que não foram nomeados e que elas 

estão a reconhecer. 

- “Este é o Castelo de S. Jorge, não é?” 

Ribeira das Naus – onde ficava o estaleiro naval. 

- “Aqui o sítio onde estamos já é planalto …” – Faltava especificar: “Campo Grande” – 

Alguma falta de rigor.  

Não foram exploradas todas as opções do Ecrã interactivo. 

        Cidade – Panorâmicas – Pontos notáveis – Urbanismo – Percursos – Itenerários 

temáticos – Quotidiano … 

Maqueta da cidade de Lisboa após 1755 – Não ficou bem claro o antes e o depois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sentaram-se em frente a 1 painel de azulejos          leitura de um documento histórico          

como se fosse na escola! Ninguém está realmente interessado e a ouvir.                

Parece que regressaram à escola. 

Comentário / interpretação da obra          postas em acção competências semelhantes às da 

escola. 

Leitura de outro texto. 

Trata-se da descrição da cidade antes de 1755. Descrições feitas por estrangeiros que 

passaram por Lisboa         Interessante, mas não resulta bem, sendo lido pelos miúdos. 

Que pena! A maqueta e o ecrã interactivo são excelentes e a mediadora não tira 

partido disso. 
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Documento que fala sobre os transportes da época, sendo mostrados num painel de 

azulejos. 

Cruzamento dos testemunhos históricos escritos com a informação figurativa dos painéis de 

azulejo          Boa ideia didática. 

Cidade muito suja          esgotos / higiene (informação encaixada). 

- “Onde é que nós estamos?” 

Agora está a falar sobre azulejos          -“Isto é um painel.”          explicação incompleta. 

- “Nesta altura os azulejos eram pintados de azul.”          como era feita a cor? Não disse. 

Razão dada pela Mediadora: -“Os azulejos eram pintados de azul para imitar as 

porcelanas.” 

Não vão parar na cozinha – a parte dedicada ao séc. XVIII. 

Passamos por outra sala com vários painéis de azulejo. 

Cozinha  -  Dispensa  -  Passagem entre cozinha e aposentos privados. 

Pararam nos aposentos privados          informação sobre o quotidiano          nova quebra 

temática. 

Mostrou um quarto e disse: “Aqui não eram os quartos (…) eles eram lá em cima…” 

informação pouco rigorosa. 

- As boas maneiras não permitiam que espreitássemos os quartos …”          informação 

pouco rigorosa. 

A linguagem é pouco adequada, porque pouco rigorosa. 

Espreguiçadeira – problema da colecção no museu … problema expositivo. 

Sala de Jantar – Teatrinho de Fantoches instalado na sala          Interferência. 

 

 

 

 

 

 

Objectos interessantes são deixados em silêncio. 

-Lava-mãos          Para falar sobre higiene           Aqueduto          Rede de distribuição de 

água a Lisboa          resistência do Aqueduto ao terramoto. 

Retrato de D. José I. 

Pouco referiu – agora pergunta: 

- “Sabem como é que se fazia uma vénia?” 

- “Estão a fazer uma vénia a D. José …?” 
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Subida das escadas – Existem azulejos lindos, representando caçadas e que não foram 

abordados. 

- Passaram por uma pintura representando Lisboa antes do terramoto. 

- Dick Stoop (1610 – 1686) / “O Terreiro do Paço no Séc. XVII” 

- Sala do Aqueduto – “Foi construído porquê?” 

- “Havia falta de água em Lisboa?” 

- O aqueduto vem desde perto da povoação de Belas – são 50 Km de aqueduto. 

- A obra foi mandada construir por D. João V em 1731. 

- As primeiras águas chegaram a Lisboa em 1748, mas só em 1799ª construção de toda a 

estrutura é dada como concluída. 

Pediu aos alunos outra leitura – coitados! 

Pediu à criança para se levantar e ler em voz alta, como na escola! Meu Deus! Que 

experiência. 

- Mais alto! – diz a professora. 

(neste momento são 11h00) 

- Outra leitura! 

Didática: leitura de testemunhos de estrangeiros sobre o terramoto, mas estamos na sala do 

Aqueduto          não existe uma relação com os documentos históricos. Seria 

interessante falar sobre este assunto na sala do lado (com gravuras e pinturas sobre 

o terramoto). 

Jacôme Raton – autor. 

As crianças precisam de comunicar com os seus conhecimentos          o espaço que 

lhes é dado aqui, no museu, é escasso … como na escola. 

De repente visualizei uma sala de aula … 

(são 11h15) 

- “Já não tenho mais nada para lerem.” – Felizmente! 

Continua a contar pormenores (fragmentos) do terramoto … Meu Deus! 

SALA DO TERRAMOTO 

Agora está a visualizar edifícios destruídos. 

- Havia uma biblioteca muito importante no Palácio Real com “70 mil livros”. 
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- “E então onde é que estava o Rei?” 

- Há muita gente que foi viver para casas de campo…” 

E as restantes pessoas? E as tendas? (igrejas em tendas, armazéns em tendas …, a 

Real Barraca – tenda!) 

Reconstrução de Lisboa          Planta do arquitecto Manuel da Maia. 

(são 11h27) 

Última sala          Sala do Marquês de Pombal. 

Real Barraca 

Estátua Equestre 

As crianças dispersaram – Desinteresse          Agora a Mediadora está a falar sobre 

higiene. 

Parece não haver guião. 

- “Espero que tenham gostado da visita!” 
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OBSERVAÇÃO DA VISITA-GUIADA AO MUSEU DA CIDADE 

Atelier Mostra o Castelo - “Lisboa na pré-história”. 

Crianças do Jardim Infantil 

Visita efectuada por Clara 

1ª. SALA – Pré-história. 

- Homem das cavernas / Paleolítico 

- Diferença entre História e Pré-história          o Homem ainda não sabia escrever. 

2ª. SALA – Ocupação romana. 

- Habitações          transformações da cidade          arquitectura. 

O Teatro Romano de Lisboa. 

Olisipo – “Cidade” em Latim. 

Referências: As ânforas / Lucernas (“candeeiro romano”). 

3ª.SALA – Ocupação muçulmana. 

Aguarela de Martins Barata. 

O Paço da Alcáçova. 

- A transformação da cidade          aprendizagens com os Mouros. 

Referências: O Forno / Azulejos /”babuchas” – Sapatos. / Alface. 

Jogo de adivinhar – com imagens de objectos trazidos pelos Mouros. 

ÚLTIMA SALA – Tomada de Lisboa aos Mouros. 

Noção de “Cavaleiro”. 

- Não viram o soldado do D. Afonso Henriques          Castelo medieval. 

Reconquista de Lisboa 
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OBSERVAÇÃO DA VISITA-GUIADA AO MUSEU DA CIDADE 

Título da actividade pedagógica - “Ladi Sadu” (teatro) 

15 de Novembro de 2011 / Início da actividade: 10h15 

22 crianças da Escola 31 do Lumiar  

Nível escolar: 1º. ano acompanhados pela Professora Leonor 

Educadora do Museu: Salete 

As crianças encontram-se no exterior (pátio exterior) – não existe um local apropriado 

para elas aguardarem a chegada de um técnico. 

Vantagens do ponto de vista do professor: Proximidade. Também costumam ir ao Museu do 

Traje. A professora não faz ideia do que é a actividade. Sabe que se contam histórias, uma 

colega dela esteve cá no ano passado. 

       Objectivo educativo: saber ouvir histórias. 

INTRODUÇÃO 

O que é que se verá no museu? 

Mediadora - “Coisas sobre uma cidade.” – “Que cidade?” – “Lisboa!” – “Mas hoje não vamos 

ver nada sobre a cidade!” – “Hoje ando um pouco chateada!” – “Porquê?” – “Anda aí um 

génio… se o encontrarem digam-lhe para falar comigo …” 

M –“Não podem mexer em nada … olhos muito abertos e boca fechada…” 

Escolha de outro circuito. Iam entrar pela loja da entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crianças no tapete 

Início do 

circuito 

 

Entrada: Sala  

Quinhentista 

 

Páteo Exterior 

 

Percurso 1 

 
Percurso 2 

 

Entrada 

Principal 

 

desceram as escadas 

 Espaço atelier 
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A mediadora falou uma língua estrangeira 

Música Indiana 

Cheiro a incenso 

Vestuário 

Mediadora –“Vieram conhecer esta grande casa com estes grandes tesouros.” 

Retoma das instruções sobre o comportamento a ter no museu. 

Criança –“Eu nasci na Índia…” 

UM TEMA:  A culinária – Frango / Arroz - Mostra uma tijela de barro com especiarias. 

M –“Há 400 anos atrás os portugueses construíram grandes barcos, onde meteram 

grandes arcas e foram até à Índia. Nelas metiam as bolinhas …” 

      Ligação aos Descobrimentos         ligação ao espólio relacionado com o 

Renascimento (Sala do Renascimento). 

OUTRO TEMA: as viagens marítimas          M -“O meu contador …” 

Passa o objecto às crianças para que estas o toquem. 

M –“O objecto (contador) é feito de madeira.”          Teca: nome da árvore. 

O contador tem gavetas – “Quantas?” – 16. 

A Mediadora nomeou uma criança para abrir um baú donde retirou uma folha 

enrolada. (não percebi o que estava na folha – era um contador?) 

Outra criança retira outra folha que representa as gavetas de um contador          

contaram as que estão lá representadas. 

A Educadora entretando retirou-se e regressou. 

Agora são 10h35. 

Outra criança foi buscar uma folha          um contador com animais (elefantes). 

Ornamentação – Surge um ”génio” que vai lançando pistas para as crianças serem 

levadas a descobrir. 

Agora vão procurar o contador numa das salas do museu. 

Antecipação         Descoberta. 

As crianças transformam-se em sereias e tritões para a última pista         escolha de 

nova criança para encontrar nova folha (contém uma imagem de uma “sereia” – 

metade mulher, metade serpente – nadjni). 

Agora vão ajudar o “génio” a descobrir o seu contador. 

Multiculturalismo 

 

Tema ligado à cidade de lisboa 
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Vão agarrar-se a uma corda, para formar uma fila indiana.         a  corda é como se 

fosse o barco para seguirem viagem. 

SALA DA MAQUETE 

A Mediadora refere aspectos da sala relacionados com o contexto da História. 

M. –“Olhem para a grande cidade de Lisboa. Olhem os barquinhos. Faz de conta que 

vamos para a Índia num daqueles barquinhos!” 

Passagem pela cozinha, onde estão a decorrer outras actividades. 

Sala da Passagem para o quarto. 

O contador que as crianças descobriram está na Sala das espreguiçadeiras. 

Contagem das gavetas – 16 

“Repérage” dos elementos identificados nos 4 rolos com imagens. 

        Retomam-se os conceitos introduzidos antes. 

Sistematização         - Teca; madeira 

                                 - Nagins; protectoras dos tesouros que se guardam nas gavetas. 

Algumas gavetas são falsas          a personagem (génio) vai puxando as gavetas do 

Contador. 

Descoberta de um único objecto – esta é a actividade estruturada de forma mais 

adequada para as crianças desta idade. 

 

 

 

 

 

M. –“À noite o génio fica pequenino e dorme dentro do contador          ligação estreita 

entre personagem e objecto. 

Despedida, M. –“Venham cá mais vezes visitar o museu da cidade e quando 

passarem pelo contador, chamem baixinho … Ladi Sadu (O génio do Contador)…” 

A Mediadora entra novamente em comunicação com as crianças e recapitula o 

que foi dito. “De que é feito o contador?” – Mas as crianças já estão irrequietas. 

São 11h07 

Para saírem – “Vamos passar por uma passagem secreta.” 

São sobretudo crianças / grupos escolares que visitam os museus. 

Descoberta 

de 1 único 

objecto 
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OBSERVAÇÃO DA VISITA-GUIADA AO MUSEU RAFAEL BORDALO PINHEIRO 

Visita geral dirigida a visitantes com necessidades especiais 
Grupo do Hospital Psiquiátrico Júlio de Matos 

29 de Novembro de 2011 / início às 10h00 
Mediadora: Salete 

1ª. SALA: Várias fotografias com Rafael Bordalo Pinheiro. 

         Biografia de Bordalo Pinheiro. 

Mediadora -“Qual era o Governo na altura? República ou monarquia?” 

-“A república vai ser implantada em 1910.” 

-“Rafael Bordalo Pinheiro seria republicano?”          Indução. 

Vida e obra de R.B.P.          casamento / filhos / contexto político e social. 

Apresentação expositiva demasiado longa. 

Abordagem de vários aspectos na introdução não resulta. Se existirem objectos, então fala 

sobre eles na sua presença. 

Foto da morte de R.B.P.         vai até à morte. 

M. –“Agora vamos até ao primeiro andar ver as caricaturas.” 

Passagem por um retrato feito pelo Columbano. 

Agora está a perguntar quem era o Columbano. 

M. –“Era um pintor Realista. É realmente uma pintura realista.” 

         “Repérage” – O que é que está em cima do banco? 

M. -“Papeis.” 

-“São caricaturas.” 

-“Sim, são os desenhos que o Bordalo fazia. São as suas caricaturas.” 

A Caricatura – Explicação do conceito. 

- Corpo desproporcional. 

 

 

 

M. –“Porque é mais difícil fazer a nossa própria caricatura?” 

-“Porque não é fácil olhar para nós próprios.” 

Não disse que foi o pioneiro da BD em Portugal.         explicação da expressão BD. 

Detém-se demasiado tempo nas coisas. 

 

CARICATURA 
GUIA Apresenta aspectos da caricatura 
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Agora está a analisar as BD          pouco texto e muitos desenhos         “Porquê?” 

- As pessoas eram analfabetas e não sabiam ler. 

Por vezes é pouco rigorosa com as palavras. 

 

 

             

Análise de todo o material / sem critério / sem fio condutor          não houve 

selecção prévia do que iria dizer. 

As pessoas estão a perder a paciência (NEE). 

Ela vai demasiado ao pormenor … 

M. –“E agora querem conhecer o Zé Povinho?”          Antecipação 

SALA DAS CARICATURAS DO ZÉ POVINHO 

M. -“Quem inventou o Zé Povinho?” 

-“Quem era o Zé Povinho?” 

-“O Bordalo achava que o povo era forte? Era forte?...” 

-“Porque é que lhe deu o nome de “Zé” (?) “Povinho (?)”         Bordalo achava o povo 

fraquinho. 

Análise da caricaturas: 

N.E.E. –“Podemos ir embora?” 

Existência de painéis interactivos? 

Como foi montada a exposição?         em função de critérios cronológicos ou 

temáticos? 

SALA “UM COMPANHEIRO DE VIAGEM” 

 

 

 

                                                        (Réplica) 

 

                (Doc. Real) 

M. –“Porque será que o rei está a fazer a estátua da república?” 

-“É o rei que provoca as pessoas quererem a República.”         estrutura sintática. 

     

 

A grande obra 
GUIA 

A grande obra 

Está a mostrar / descrever / 

explicar o documento. 

Deteve-se para indicar que 

está a mostrar uma réplica 

e que o doc. Real está 

exposto indicando-o. 
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Recorre à estratégia pergunta/resposta mas trata-se de um mecanismo que está 

apenas ao serviço do seu discurso e raciocínio.         não serve para os visitantes 

construírem o seu próprio conhecimento. 

OUTRA SALA – A Revolta de 31 de Janeiro de 1891. 

Os temas vão surgindo de forma fragmentada e aleatória. 

São neste momento 10h52 

Agora está a falar do Ultimato. As colinas em Angola. 

SALA “GALERIA REPUBLICANA” 

       Apresenta o estirador do Bordalo. 

       A sua caixinha de aguarelas. 

 

 

 

- O Bule … a chávena        M. –“O que está pintado na chávena?” 

NEE –“É a dona Elvira.” 

M. -“E aqui agora no açucareiro?” 

-O gato!” 

-“Ali na leiteira temos os filhos…”         enumera-os. 

Recapitulação da informação inicial sobre a família Bordalo. 

O COLETE 

M. –“Já viram as flores do colete? Foi a filha que os bordou.” 

NEE –“Vamos então embora.” (1 dos visitantes continua a querer ir-se embora…) 

1 Hora de duração. 

Agora a cerâmica – as figuras de convite. 

         escultura de um negro. 

M. –“O que era uma escultura de convite?” 

Peças só para decoração. 

M. -“São figuras de movimento.” 

-“O que são figuras de movimento?” 

Enumeração aleatória de informação / conhecimentos. 

 

Vitrina com vários objectos 

Mostra e apresentação 
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O bacio com a imagem de Jonh Bull. 

M. -“E agora vamos um bocadinho mais ali à frente …” 

-“E agora vou contar-vos um segredo.” 

-“Pretos de natureza morta …” 

-“Usava moldes verdadeiros …” 

-“Mas não contam a ninguém! Isto era um truque que o Bordalo tinha.” 

A Mediadora utiliza um discurso desadequado. Mais adaptado a crianças. 

Os discursos / linguagem mantêm-se, não obstante as diferenças das 

características dos grupos. 

O tal senhor estava a sair apressadamente. 

M. –“Espere aí, que ainda não acabei!” 

Está a falar em talha Manuelina          D. Manuel I         Descobrimentos portugueses. 

Enquanto explica a funcionalidade de um perfumador houve um visitante que bateu 

noutro. 

A visita acabou repentinamente. 
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MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

OBSERVAÇÃO DA PREPARAÇÃO PARA VISITA DE ESTUDO, DIRIGIDA A UM 

DOCENTE DE HISTÓRIA DO ENSINO SECUNDÁRIO 

2 de Novembro de 2012 - 4ª.f - 13h30 (regressam a 22 de Novembro) 

Visita para adultos: “Natureza Morta – Manet”. 

Duração de 30 minutos. 

Organização da visita - Professor de História. 

Visitas desenvolvidas num âmbito pedagógico: 

- E. B. e Secundário; 3ª., 4ª. e 6ª. das 10h00 às 13h00. 

- Ensino Secundário e Universitário; 3ª. e 5ª. das 14h00 às 17h00. 

- Grupos culturais, séniores e outros; 4ª. e 6ª. das 14h00 às 17h00. 

Acesso gratuito / marcação prévia: 213 432 148. 

 

Escola de Corroios / o professor tem estado sempre com 7ºs. e 8ºs. anos. É professor desta 

turma desde o 7º.ano. 

Tem-se detido mais nos anos 20. 

Professor –“Eu só quero que eles tenham contacto com a arte!” 

                - “O objectivo era que conhecessem o espaço, E verem o melhor acervo do país 

entre 1850 e 1910:” 

- “Não têm muita sensibilidade estética.” 

- 4300 obras – “Não podem ver tudo!” 

A exposição no seu todo não tem um fio condutor. 

Os alunos precisam de um contexto. 

Professor – “Pensou num guião?” 

Catarina Moura (Mediadora) – “Não, porque anula a espontaneidade.” 

1911 – O museu foi aberto na sequência da implantação da república. 

A Arquitectura parece ser um dos interesses manifestado pelos alunos. O professor pensa 

que era interessante rever conteúdos, observando a arquitectura. 

O professor fez a sugestão de fazer a visita aos 70 alunos a que lecciona. 

Mediadora – “As nossas acções têm que ser cirúrgicas.” 

Conceitos do Belo / Utilidade da obra de arte. 

“Escola do Enclave” / projecto – mudança 

P –“De manhã vão ao teatro.” – “O Auto da Barca do Inferno”. 

Nas aulas falaram muito sobre a “industrialização”         conceito que foi importante. 
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UMA SALA 

Formas: - as maneiras de representação, 

              - instalação de “Pedro Cabrita Reis”.         relação com a pintura clássica. 

OUTRA SALA 

A “representação do corpo”         indica ao professor onde se vai sentar. 

Interacção com a obra           introspecção. 

P –“Posso deixá-los tirar fotos?” 

A Mediadora Catarina Moura faz a transmissão de noções básicas sobre pintura e arte. 

O professor só quer a sensibilidade estética. Quer mostrar tudo? Não percebe a importância 

da experiência.         Tem de se ir por partes. Passar pelas coisas sem elas falarem com os 

miúdos não é benéfico. 

proposta de levar as crianças a ver a exposição de “Natureza Morta”. 

IMC – Instituto dos Museus e Cultura. 

Direcção Geral do Património Cultural. 

Autores: Júlio Pomar / Vespeira. 

A Mediadora tenta encontrar ligações para construir conteúdos. 

- É habitual receber os professores antes de eles trazerem os alunos? 

- Concebe os percursos em função das necessidades dos alunos? 

Perspetiva do professor antes da visita: 

- A ideia que ele tem do museu e do seu espólio. 

- A ideia que ele tem do educador do museu. 

- A ideia que ele tem da importância do projecto pedagógico do museu – neste caso é nula. 
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OBSERVAÇÃO DA VISITA-GUIADA AO PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA 

Visita geral - Piso Térreo e ao Piso Nobre. 

Conduzida por Leonor – funcionária do museu há aproximadamente 30 anos. 

O grupo vem de Torres Vedras. 

 

 

 

 

 

 

 

Típicos avisos dos cuidados a ter durante a visita (há uma criança que está 

doente). 

As crianças foram colocar as mochilas num patamar. 

Visita que começa logo à entrada, com frio, agitação, … 

Entra-se na recepção. 

Fila indiana para entrar nas salas. 

As últimas crianças estão distraídas a observar outras coisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de discurso? 

História da construção do palácio. 

Discurso fragmentado. 

Não contextualiza as crianças. 

 

GUIA 
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Apresentação das peças de mobiliário, tapeçarias, … 

Pouco fala das peças. Discurso pouco estruturado e aliciante. 

Um fio condutor? 

Esta visita é qual? – O quotidiano da família real. 

Falou do rei construtor, mas não contextualizou relativamente aqueles que 

efectivamente aqui viveram. 

 

SALA GRANDE DE ESPERA 

Não explicou 

Mostra as tapeçarias. Fala de caçadas. 

Manda contar os cães aos miúdos – não se trata de um discurso diferenciado em 

função das faixas etárias. 

Apresenta os frescos sem os contextualizar. 

 

Os professores saberão o que fazer com isto? É muito difícil. 

A guia insiste em se colocar em frente dos objectos. 

Guia com luita falta de informação. 

Mostra a escultura de Leda e o Cisne, mas não explica a história mitológica. 

 

SALINHA DOS CÃES 

Sala que está a ser restaurada. 

Fala a propósito do tecto. Pintura representando a deusa da caça – Não diz quem é. 

Fala de outros monarcas, mas sem contextualizar. 

As fotografias no meio disto? 

Sala interessantíssima na qual muito se perde. 

 

SALA DO DESPACHO 

As salas eram forradas com tapeçarias. 

“Chão sempre diferente” – Pau-brasil. 
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“O que é que esta escultura representa?” – Não dá orientações para os miúdos 

analisarem os objectos, não os localiza no espaço. 

 

SALA DA MÚSICA 

Pintura  -  Romântica com motivos orientais 

Símbolo da monarquia! – para que é que interessa. 

Fala de D. Pedro, D. Miguel o absolutista, da Igreja da Lapa no Porto e faz referência à 

primeira curiosidade em torno do dragão -  D. Pedro atribui este símbolo ao Porto. Fala 

o Futebol Clube do Porto que utiliza o dragão como símbolo. 

Pergunta giríssima: Os miúdos perguntaram se isto era tudo verdadeiro. 

A guia mostrou-se indignada com as perguntas – ela é a autoridade. 

Os miúdos perguntaram pelo quarto de banho do rei. 

A guia não perguntou o que estão a dar na escola. 

O professor de História é que sugeriu a visita. 

Antigo quarto-de-cama do rei D. Luís. 

Cama pequena – curiosidade. 

Não explica o que foi a Real Barraca quando se refere a D. José I. 

Escultura do saltimbanco (momento dos portugueses) 

Não parece estar à altura para responder às perguntas dos miúdos. 

 

ANTECÂMARA DO QUARTO DO REI 

Fala de estilos relativamente a gravuras / estampas. 

Rocaille e neoclássico – não explica. 

Também não explica o gosto pelo pitoresco/popular. 

 

SALA AZUL 

Existem aspectos curiosos do quotidiano que podem interessar este tipo de miúdos. 

A guia aparenta saberes científicos muito pouco aprofundados. 

Não direcciona devidamente as pessoas para os objectos. Muitas vezes eles não 

associam ao que se está a ser dito. 



128 
 

Falta referir muitos aspectos do quotidiano. 

Hoje notavam-se 3 pessoas a efectuar visitas – uma funcionária que costuma estar na 

recepção, uma voluntária (professora primária) e uma das professoras. 

 

GABINETE DE CARVALHO 

Não disse nada. 

Os miúdos vão ficando para trás a observar sozinhos. – à procura da aura. 

 

SALA DE MÁRMORE 

Gaiola que é uma miniatura de um pagode chinês. Separava aposentos privados 

do rei e da rainha. 

As crianças não sabem que acabaram de atravessar os aposentos privados 

do rei. 

 

SALA ROSA 

Peças em porcelana de Saxe – porcelana descoberta na Alemanha. 

Qual é a relação com as perucas? Não percebi. 

 

SALA VERDE 

Colecção de biombos. 

Debita texto sobre estes. Relata acontecimentos nem sempre com nexo. 

Não explicou o quarto enorme, de família – Relação com a fotografia. 

 

SALINHA ENCARNADA 

Não falou sobre ela. E no entanto é tão interessante com as suas 

pinturas/retratos de pequenos príncipes. 

Não fala de vestuário. 

 

QUARTO DE CAMA DA RAINHA 
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SALA DO TOUCADOR DA RAINHA 

Máquina de costura. 

Retrato da rainha disfarçada de Ovarina. 

Os miúdos comentam as figuras (normal!, de outro tempo) 

Os bigodes do irmão do rei. 

Com D. Maria Pia começa-se a ganhar o gosto de ir à praia. 

 

FIM DO CIRCUITO 

Ficam algumas crianças para trás a comentar e a falar sobre os aspectos 

relacionados com o banho. 

Reentram na Sala Verde e iniciam outra zona de visita.  

 

Invasões francesas. 

Conteúdos a serem abordados na aula de História. 

Parte da visita sobre as Salas de cerimónia. 

Banquetes 

A felicidade das crianças nos momentos soltos. 

Subida das escadarias (lindo!) e explicação dos dois brasões que as encimam. 

Biombo chinês. 

As peças não têm letreiros. 

Atravessa-se várias salas sem explicações da guia. 

Má gestão do itinerário e tempo de percurso da visita. 

Não há um fio condutor. 

Estruturação – Requerem-se maior gestão do espaço e da escolha dos 

temas a abordar em cada sala. 

Sala da pintura de D. Luís – estilo neogótico. 

 

QUARTOS DO PRÍNCIPES 

Príncipe D. Afonso. 
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GABINETE DE TRABALHO DO REI D. LUIS 

Como é que este percurso está pensado? 

Gobelins 

Costumes turcos – “Turquesies”. 

 

SALA DO TRONO 

Lustre enorme – a guia chama-lhe “candeeiro”. 

 

SALA DOS BANQUETES 

 

-“Comentários sobre o palácio?” 

-“Gostaram?”- Eu não gostei / Eu adorei o palácio. 

Finalmente um contacto de proximidade com a guia. 
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OBSERVAÇÃO DA VISITA-GUIADA AO CENTRO DE ARTE MODERNA 

Exposição: “Olhar, Ver, Interpretar”. 

Visita efectuada a 14 de Junho de 2012 às 10h10 

Visitantes: Alunos da Escola Secundária Rainha Dona Amélia 

A mediadora aconselha silêncio no espaço expositivo          Regra 

- “Não sei se já repararam mas, este espaço está recheado de pintura.” 

- “Não se trata de uma visita de exploração de teoria … é confrontar-vos com os dispositivos.” 

- “Dantes as pinturas estavam dentro de molduras douradas … era tudo o mais bonito que 

se podia fazer.”         Ideal de beleza – comparação com o passado. 

Disse que não seria expositiva, mas está a sê-lo. 

- Qual é o papel do artista? 

- “E agora como é que eu vou fazer? Como é que vou repensar esta estrutura?” 

Ismos – Movimentos artísticos do princípio do séc.XX – tudo o que vem romper com a 

academia. 

           Contextualização / Introdução 

 

Emissor / Mensagem / Obra de arte / Receptor 

- “Então vamos ver isso? Vamos passar pela primeira exposição de um artista que se chama 

Antoni Muntadas, artista de origem espanhola.” 

Entrada da exposição          (Ouve-se mal)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA 

PROF. 

MUNTADAS – 1971/1973  

“Uma Documentação Audiovisual” 
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Explicação da exposição 

Contextualização do trabalho artístico 

“Exposição também que muito nos envolve …” 

Mas eles nem sequer estão a ver as obras de arte. 

Mais valia não dizer tanto sobre a exposição. 

-”Vamos entrar!” 

Professor – “Ó meninos! A participação é muito importante! Percebem?!” 

1ª. Instalação 

Pediu aos meninos para explicarem o que estão a ver. 

                MIRAR                          VER                              PERCIBIR 
 

 

 

 

 

 

Marcel Duchamp (Urinol) 

- “Os objectos são inanimados. Nós é que damos conteúdo aos objectos.” 

- Explicitação da teoria artística através de Duchamp. 

Dá exemplos do quotidiano para os situar e estimular. (caneta Bic dada pelo 

namorado). 

- Primeiro a experiência emocional e depois a racional. 

- As emoções não têm que ser boas ou más. 

Intervenção de um aluno – “Se não sentir-mos nada então isto não é arte.” 

Muito interessante! 

Formação / Sensibilização para a fruição da arte. 

- “O que é que faz o museu?” 

A história que está por detrás do rebuçado é que importa 

          O mesmo acontece com o candeeiro          agora passemos para a metáfora. 

Candeeiros 

Luz 

Prateleira 
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- “Criemos agora sobre a obra de arte.” 

Remete para o título da visita – Olhar / Ver / Interpretar 

- “Esta peça caiu-nos como uma luva!” 

-“Qual é a metáfora desta obra?” 

Se não integrar-mos estes conceitos na nossa vida, estaremos eclipsados         na noite. 

-“Vocês teriam um comportamento diferente no Museu Nacional de Arte Antiga … será!” 

        Não diminuas a importância desta arte!          a própria relação da monitora 

com a arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: os suportes das obras de arte. 

Moldura vazia  -  projector a passar slides ou branco  -  3 monitores  -  ecrã de luz em branco. 

- “Isto é arte?” 

Se forem artistas qual é a coisa em que pensam? Onde? Como? 

        Suporte – Dimensão / vídeo? televisão? - Escolha do suporte ainda antes do tema. 

Artes: as suas próprias questões/suportes. 

A mediadora traz vários objectos do quotidiano - colocou-os no chão - disse que 

todos valem 1 milhão de euros 

GUIA 

PROF. 

3 Ecrãs 

Alunos sentados    

no chão 

PROF. 
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Mas, primeiro como integrar estes objectos numa obra de arte e o que esta iria 

acrescentar à vida dos públicos. 

Um aluno escolheu um CD. 

- “Dou-te uma sala vazia em branco. Como vais expor essa obra?” 

-“Porque deste 1 milhão por ele!?” 

Aluna –“Mas não vale tanto!” 

- “Entrem no jogo!  

Aluna –“Quero pô-lo suspenso. Chama mais à atenção. Não é a forma usual de ver 

este objecto. Criar suspense” 

- “Porquê?” 

Aluna –“Porque não se conhece o conteúdo do CD. Pode ter um conteúdo ultra-

secreto.” 

- “O seu conteúdo está escondido pela superfície.” 

      Temos de procurar o conteúdo da obra de arte para além da superfície. 

OUTRO ALUNO 

- “Tu! Compra-me um objecto!” 

Aluno –“Porque é que vale 1 milhão de euros?” 

Importa pela cultura 

- “Porque é que é arte e não artesanato?” 

Aluno –“O artesanato é uma coisa qualquer.” 

- “O artesanato é uma coisa qualquer?!” 

        Coloca-se o objecto noutro contexto. 

Até ao séc. XIX não havia distinção entre artesão e artista. Hoje em dia existe separação. 

        tudo em paralelo mas com intenção diferente. 

O alunos estão interessados e a participar! 

Função da arte: intelectual. 

As matrioskas           ideia de família heterogénea          “Se introduzisse isto numa 

exposição estaria a falar do quê?”          Por exemplo: igualdade de direitos. 

O Espelho          material refletor; um bocado de vidro; não tem cor         depende da 

luz / de um espectador / de uma interpretação         “Como se representa um espelho 

numa pintura?”         É difícil … o próprio espelho não é representável. 



135 
 

O livro          é íntimo, único – mas numa obra de arte como pintura, ele contínua assim 

apresentação e Representação            passa a representar todos os livros – “o Livro”. 

Tal como o CD          a informação que está escondida. 

Cubo mágico          Aluno –“É difícil de fazer”           cores / composição           “Qual é 

o jogo?”          sentido de composição / geometria. 

Paleta e fita de filme          ambos relacionados com a arte. Paleta: ferramenta para 

pintura / película de filma: suporte          “Se a paleta tivesse pertencido ao Van Gogh?” 

Diferença do objecto histórico          numa vitrine de museu. 

Se não tivesse pertencido ao Van Gogh e integrada numa exposição          sobre arte       

mas se fosse exposta uma obra de arte com paletas da amazónia           desconhecimento 

do objecto          não faria sentido           rejeição           questionamento da obra de arte 

contemporânea          “a arte também é de culturas”. 

- “Outro objecto…” 

Chávena e pires           “para a arte contemporânea?”          interpretação da arte pela 

experiência (muito bem!)          “representação da ideia do Social”. 

-“Vamos ver mais obras de arte”          só para finalizar. 

“Roubar com os olhos” – A colecção do CAM em relação com Josef Albers. 

Colour study for homage to the square 

-“Vemos as paletas da experimentação.” 

- Artista muito focado nas teorias da cor e da geometria 

Aluno –“Eu também faria isto.” 

O artista não está preocupado com a teoria do fazer, do ponto de vista técnico. O que o 

artista valoriza é a pesquisa, o conhecimento, o conteúdo, o valor científico. 

Estudos em papel sobre as cores – processo matemático que o pintor explora em 

cartões/mata-borrões            muito intelectual / racional         faz-me lembrar a poesia 

modernista, que faz uma auto-reflexão sobre a teoria do fazer arte. 

Quanto tempo de visita? 

Outro exemplo: 

- “O nosso olhar começa a ficar moldado. Parece uma exploração à “matrix”. 

Parece simples, mas ele conseguiu fazer com que olhássemos de maneira diferente para 

um quadrado. 

Artur Rosa (1926) – Homenagem a Josef Albers, 1972. 
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Está a jogar com a nossa percepção            exemplo das maquetas de Artur Rosa – 

Escultura para espaço urbano, 1971. 

Amadeu de Sousa Cardoso           a geometria. 

- Explicitação do conceito de “Arte Moderna”          tem 100 anos           estavam tão à frente 

e era tão novo o que eles fizeram, que parece ser sempre novo. 

- “Outra obra …” 

Ideia de uma sociedade vigiada – “Têm de pensar que não são verdadeiramente livres.”      

vivemos num sistema tridimensional em que há alguém sempre a vigiar-nos. Ao centro, a 

cadeira do poder          relação com o livro de George Orwell  “1984”           ideia de uma 

sociedade vigiada e de famílias vigiadas          convidou um aluno a ir sentar-se na cadeira 

ao centro: ali se mantém. 
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OBSERVAÇÃO DA VISITA-GUIADA AO CENTRO DE ARTE MODERNA 

Visita exploratória 

Mediadora - Susana 

8 alunos da Escola Secundária D. João II, 7º.ano – Setúbal. 

Vieram com o professor de EVT. 

11h30 – 12h45  

A cor  -  As formas geométricas 

- “Onde é que existem as formas geométricas?”        “Antes dos objectos?”         “As 

montanhas!”         “A cor?”           “As flores, as plantas, a natureza.” 

As primeiras cores          pigmentos da natureza         pigmentos rupestres. 

MUNTADAS 

- “Olhem à vossa volta! Estas obras de arte são um pouco estranhas. Falam-nos do quê?” 

- “Estava-mos habituados a um formato técnico…” 

Interdisciplinaridade – fusão entre disciplinas          diferentes formas de arte articuladas. 

O que o artista representa? 

Pesquisa         como se fosse um investigador de história        sociólogo. 

Em vez de se interessar pela representação da natureza          o que ele está a fazer é 

agarrar a natureza, sentir os cheiros (vídeo). 

Dantes os artistas só viam. 

- “A natureza a ser agarrada pelos sentidos.” 

O artista anda descalço           Cheira  -  Ouve  -  Toca  

(Muntadas; Experiências Sensoriais). 

Explicitação da 1ª.obra 

MIRAR       VER       PERCIBIR 

Candeeiros do Ikea 

O artista gosta de chamar a atenção para aspectos políticos          Arte para o Povo. Que o 

povo se envolva mais com a arte. 

TAPETE UE 

12 estrelas, cada uma com as moedas nacionais de cada país – 12 primeiros países a 

formarem a União Europeia. – hoje são 28 países. 

JOSEF ALBERS 

Sobre os artistas: deu aulas na Escola Bahaus, no início do séc. XX (1925). 
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Três séries distintas: Kinétics (cinética); Homenagem ao Quadrado; Cor. 

Foi professor de Andy Warhol. 

Toda a lógica no processo refletido através da escultura, da cor e do trabalho sobre o 

quadrado. 

Nesta altura as cores não estavam assim classificadas, contrariamente a hoje em dia. 

A minha percepção das cores           o nosso sistema óptico é diferente. 

Este artista foi galardoado pelo Royal Sciences Academy. 

Sobre o quadrado: 

 

 

Leva mais tempo a escolher o suporte e a decidir as cores. 

- “Ele diz que leva tanto tempo a pintar como a barrar as torradas.” 

Mata-borrão – material um pouco desmerecido          papel que não tinha uma produção 

refinada. 

“Um sólido geométrico muito fino, que não chega a ser uma figura geométrica.” 

Assim a exposição não é tão interessante. 

Influência de Josef Albers nos artistas portugueses. 

Artur Rosa (1926) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Relação com as maquetas. Ideia do jogo e da construção. 

Inquiriu; - “Preferem que mostre Amadeu ou arte contemporânea? 

        Consulta a opinião do visitante. 

= + = + 

 

Homenagem a Josef 

Albers, 1972 
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-“Qualquer um podia fazê-lo? Não. – Integrado na pintura, no trabalho do investigador. 

Buraco Negro (descrição do conceito)          transposição para a arte          

concentração de cor          impele a presença de luz. 

Exposição dos suportes em branco. 

Preparação dos miúdos para a exposição em baixo. 

Afinal decidiu não dizer nada – está a ser percorrida sem comentários. 

- “Perante a informação na parede (inscrição), que exposição é esta?” 

Exposição do nada, da ausência. 

- O que é o nada na música? A pauta. É necessária? Muito. 

Sobre a ideia de expor. O expositivo. Como mostro a ideia de mostrar? 

Todos os suportes possíveis e imaginários até 87. 

EXHIBITION 1987 – EXIT ART, NEW YORK 

Gravuras, desenhos, trípticos, painéis publicitários, 3 monitores, projecto de 

diapositivos, série de fotos, quadro e caixa de luz. 

- “Isto é só uma obra ou são muitas obras?” 

- “Não é fácil, mas é só uma obra.” 

O artista fez o inverso - para nos fazer pensar uma exposição feita de uma só obra. 

- “Vamos aqui ver mais umas coisas.” 

Pensada a visita à medida que vai sendo feita. 

- “Parecem ferrinhos articuláveis ou um tapete. O que vos parece?” 

Aluno – “Um prédio. Uma cascata.” 

- “O material é muito importante. E se fosse em cortiça?” 

A obra existe mesmo em cortiça. 

Fernanda Fragateiro (1962) – Expectativa de uma paisagem de acontecimentos - # 3, 2009. 

Um dos professores é mais interveniente. 

Todas as peças artísticas no interior da exposição estão relacionadas com o trabalho em 

torno dos sentidos, trabalhadas em exposição exterior à do Muntadas. 

Os dois professores perceberam a concepção geral/lógica da montagem da exposição. 

Big Brother 

Um aluno foi sentar-se na cadeira central. 
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Didier Fiúza Faustino (1968) – Théatre des opérations, 2007 

Cadeira intitulada “Temps sauvages et incertains” – estrutura em madeira, cabos de aço, 

acabamento de pintura em eponxi branco e 3 ecrãs LCD. 

- “Como é que saberiam que podem subir para a cadeira. 

Aluno –“É para os mais atrevidos.” 

Jorge Varanda – Pintura em 3D 

As fotos assim soltas –“Qual é o objectivo?” 

- “Criarmos uma história como se fosse a história de um filme.         É mesmo de propósito. 

INTRODUÇÃO 

Materiais – Acrílico / contraplacado. 

Temas – Cenas do quotidiano 

Métodos – diferentes planos / BD 

É muita informação. Se calhar não resulta muito. 

A 1ª.visita foi planificada e a 2ª. não planificada. Os professores pediram uma 

abordagem da pintura. 

        Foi completamente diferente. 
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OBSERVAÇÃO DA VISITA-GUIADA AO CENTRO DE ARTE MODERNA 

Arte em movimento: dançar o Museu  

Visita à Exposição de Jorge Varanda – Breakfast on Card. 

Ensino Pré-primário 

Início da visita às 11h30 

 

Mediadora -“ O que é uma não obra?” 

- Como é que se fazem/reabrem as actividades quando as exposições são as permanentes? 

- Os temas mantêm-se iguais e aplicam-se às novas exposições? 

- Cada tema corresponde a uma estratégia exploratória do objecto artístico? 

- Acha que podemos transpor estas estratégias para os museus de História? 

- Porque é que esta visita se chama em ponto de rebuçado? 

A educadora reagiu à palavra “pedagogia”. 

- “O que eu tento fazer é uma aproximação entre os visitantes (crianças) e a Arte.” 

12h10 – Começo 

Vamos visitar uma exposição 

- “O que é um museu, afinal?” 

- “É um país!” 

- “Num país como Portugal vivem as pessoas e num país Museu vive o quê?” 

A educadora está a tentar adaptar-se aos pressupostos das crianças. 

- “É uma casa onde vivem o quê? 41 obras de arte!” 

- “Eu não acredito que vocês não sejam artistas.” 

Aluno –“Eu sou!” 

- “Então qual é a tua técnica?” 

Estão a falar sobre técnicas que têm utilizado na escola. 

A rever os géneros           Relembrando o que viram no Jardim          Escultura. 

A mediadora é muito clara no discurso. 

Recapitulação da definição de Museu. 

- “…É um sitio onde estão os quadros … para quê?” 

Aluno –“Para as pessoas verem.” 
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Apresentação do artista que vão conhecer. 

- “Vão conhecer o país das caretas.” – forma de realçar um dos aspectos da arte de  

Varandas. 

         Exercício de mímica.  

Exemplificação: a educadora faz uma mímica, apresentando-se. 

        

 

 

 

 

 

 

Ela está a insistir com um menino que não quer fazer (Rodrigo). 

Formas de estreitar laços com as crianças, de criar intimidade. 

        O nome que deram à exposição é uma forma de trazer o tema para o 

universo/imaginário das crianças. 

Professora –“Mentiu, nós estamos aqui para trabalhar, está bem?” 

Educadora –“Professora, agora faça também uma careta!” 

Informação sobre o comportamento no museu. 

Regras: Falar baixinho; não tocar nas obras de arte nem na parede; não correr. 

Dar vida às obras de arte para contar uma história de boca fechada.         Desafio? 

Momento divertido / agradável / engraçado          emoções / sentimentos 

- “Porque é que um quadro é tão especial?”         Sensibilização para a arte. 

- “Já tentaram pintar duas vezes o mesmo? Fica sempre diferente. Qualquer coisa que se 

faça é única. Uma obra de arte é única.”          Valorização da obra de arte. 

Não é preciso fazer fila, como na escola! 

 

 

 

Cada um faz a sua 
apresentação 

GUIA 
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- “Uma vez havia um homem e uma mulher.” 

O Jorge acordou          mímica … Depois vestiu-se          mímica … foi ao café tomar café          

mímica … ele ia tomar um copo de leite … 

Dá vida à obra de arte 

- “Vejam a careta que ele fez!” (é visível através do reflexo do espelho). 

                                                        Coesão 

 

                                                                                                 Quadro 

                                                                                                                       

 

 

Eles aproveitam porque há um vizinho que todos os dias chama… “Ó Vizinho!” 

Mímica 

Antes de ir trabalhar, já que o Jorge e a Conceição acordavam muito cedo e eles iam para o 

jardim. 

                                                        Jardim         fá-los procurar o jardim. 

 

 

Estão a fazer ginástica com uma cana. 

 

O Jorge e a Conceição 

fizeram uma casa branca 
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A conceição e o Jorge dançavam com as árvores  -  Jááááá! Fuuu! Veento! 

Espaço          Liberdade 

Ficaram surpreendidos com uma folha que se desprendeu da árvore. 

Mímica das folhas a caírem das árvores. 

O Jorge foi a correr para o carro e a Conceição foi treinar, porque ela era uma nadadora. 

                                                           

 

                                                                                    

Correm para junto da pintura. 

Descrição          Mímica (tapam o nariz e estão a nadar). 

Crawl –“Olhem para ela!”          descrição          mímica – “Façam cara de polvo. – nadar à 

polvo!          mímica. 

- “Depois percebeu que estava a ficar cansada.          mímica          cheia de frio          friiio!          

e ainda com alguma vontade de comer           fome          mímica. 

- “Pensou – tenho de ir ter com o Jorge, também deve estar cheio de fome.”           vestiu-se.      

 

 

 

 

Estão a fazer ginástica 

Pintura de mulher a nadar 
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O Jorge esqueceu-se dos sapatos e levou os ténis para o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisão: onde ir comer?          “Vou ao supermercado”          “Vamos ver o caminho.” 

 

 

 

 

 

 

 

- “Passamos ao lado de um acidente.” 

- “E chegamos à escola. Adeus escolinha! Adeus meninos!” 

Criança –“Olha outros vizinhos!” 

- “Que caretas! É com eles que costumam jogar às cartas?!” 

 

 

 

 

 

Compras          mímica. 

Ténis 

Vestiu a camisa 

Levou a mala para os papéis 

Pinturas 

 

Ponte 

 

 

Estrada da montanha 

 

 

Curva para a esquerda 

 

Percurso sinuoso 

Supermercado 

Jogo das cartas 
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- “Quero 1 quilo de laranjas, 1 pão, 1 cacho de bananas.”        Estão a retirar tudo da pintura. 

As crianças estão despertas, activas. 

Levar o saco das compras          Jorge e Conceição encontraram-se e aproveitam para fazer 

uma careta um ao outro. 

 

 

- Continuam a levar as compras. 

- Passaram pela casa do vizinho … e da vizinha … e chegaram à casa dos sofás cor-de-

rosa. 

 

 

- O pequeno-almoço em cima da cartolina           receita da avó que parece que faz rir. 

Receita 

1ª.parte da receita; 

Abrir os olhos – faz Cu Cu! – cheira a casca de limão – prova o sabor das nuvens – pega a 

flor na tua mão (oferecer a flor). 

- “Olha! Já começo a ver uns sorrisinhos…” 

2ª. parte da receita (mais caretas); 

- “Com três saltos de macaco…”          tira a meia, conta os dedos          descalçou-se           

“contar os dedos … cóceguinhas … e um sussurro … são as cóceguinhas  no ouvido de 

alguém.” 

Gira às voltas como um pião          Já saíram das obras de arte          “Voluntario?”            

regresso ao mundo das crianças. 

- Quando chegaram ao fim o Jorge e a Conceição já não estavam a fazer caretas. E o país 

das caretas deixou de ser o país das caretas e passou a ser o país das gargalhadas              

-“Agora já sabem: usem a receita quando estiverem tristes.” 

- “Agora vamos ver um vídeo.” 

Explicação: 

- “O Jorge Varanda criou este país, com as personagens dos seus quadros.” 

Alguns bonecos são estranhos. 

Caminham para lá e para cá como os bonecos do vídeo. 

 

  Beijo 

 

- “Porque é que não sorriram?” 

 

 

Sofás cor-de-rosa. 
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Ligação entre o vídeo e as peças da sala. 

- Há uma menina que entra dentro da cidade, dentro da exposição (personagem do 

vídeo). 

Andam à volta da sala como a figura feminina em redor das peças. 

Vídeo com bonecos de madeira que ele tinha lá em casa e peças que representam a 

cidade e os edifícios. 

- “Então o que é que acham do filme? É um bocadinho estranho, não é?” 

Acompanha as crianças no visionamento do vídeo. 

          Parte do país é como se fosse uma exposição          estamos dentro da pintura ou 

estamos a ver a pintura?          transmissão de um conceito complexo. 

A mediadora vai comentado as acções das personagens         Duas delas, agora, já 

têm um nome! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A casa do Jorge 

 

 

 

VÍDEO 

GUIA 

PROF. 
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Sobre obras de arte: - “Lembram-se de termos falado sobre o que são as obras de arte?”          

“Há obras de arte que são esculturas, … ísto é um vídeo!” 

-“Se olharmos para dentro vê-mos o fora e vice-versa. Brinca-se com os tamanhos e com o 

dentro e o fora…” 

Conceitos simples e boa gestão da informação. 

- “Trouxe receitas!”          deu uma receita para as crianças levarem para casa. 

- “Eu adorei!” 

As obras de arte contam histórias. 

Museu, Visita-oficina / crianças dos 5 aos 7 anos. 

O multiplicador de espécies no Jardim / CAM- crianças dos 4 aos 6 anos. 
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OBSERVAÇÃO DA VISITA-GUIADA AO MUSEU DA ÁGUA 

Visita geral 

Escola Secundária Sebastião da Silva 

24 alunos do 10º. Ano – Âmbito da disciplina de Geografia 

Presença dos professores de Geografia, Matemática (Açoriana) e História. 

Introdução 

Apresentação da Guia. 

Apresentação de uma gravação audiovisual. 

Algumas recomendações aos alunos. 

Vídeo: sobre o tema da água, apresentação da empresa EPAL (aprox. 15 minutos) 

- Actualidade – História actual do abastecimento. Alunos com cadernos e esferográficas. 

- As cadeiras não chegam para todos, mas existe um tapete. 

        Gestão / produção e distribuição a nível laboratorial. 

        Ampliação. 

        Renovação da rede de distribuição. 

Antes de passar o vídeo não preparou os alunos para os conteúdos nem tentou saber 

o que é que eles já sabem sobre o museu e a empresa. 

Funcionamento da empresa         demasiada publicidade! 

Finalmente o património          função pedagógica perante a população         informa sobre a 

existência do Serviços Educativos         os 4 núcleos. 

- “Quais são os 4 núcleos que constituem o museu?” 

Utilização da televisão como recurso mediático. 

- Explicação do recurso. 

- Informação desnecessária. 

- Sugere aos alunos para anotar          apontamentos, como na sala de aula! 

- “Alguém tem dúvidas?”         e questões?? 

         Passagem para a sala seguinte         A mediadora dirigiu-se para a outra sala, os 

alunos permaneceram na primeira sala         Quebra de ritmo na visita. 

- “Porque é que a cidade de Lisboa tem pouca água?” 

Início da Visita Guiada 

- Os Romanos. Lisboa tinha ruas sujas          remete para uma planta cartográfica. 

Interacção          pergunta/resposta. 

- “Chovia pouco?” 
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- Para apanhar peste negra, cada pessoa teria apenas 6 litros (Idade Média)         em média 

cada um de nós tem 250 litros. 

Deixou alguns alunos sentarem-se em elementos do património          pode suscitar 

outros comportamentos. 

- “O que fazer para gastar menos água?”          mas este não era o tema para as crianças! 

- O abastecimento de água era pouco ordenado, havendo brigas constantes. 

- D. Dinis          6 Bicas. Divisão dos chafarizes. 

Pouco referiu outras peças expostas. Extremamente sucinta. 

Passa da Idade Média para o século XVIII. 

- D. João V mandou construir a primeira grande obra hidráulica portuguesa. 

Aguadeiro – fala sobre ele noutro espaço. Podia tê-lo referido quando os alunos 

estavam perante manequins que os representavam. 

O discurso não segue um guião! Feito sem ligação coerente e fio condutor. 

- Manda ler uma data em números romanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Deixamos as águas subterrâneas e passamos às águas superficiais.”         Repete para os 

alunos escreverem apontamento. 

- Qual é o meio de cobrar a água a particulares e a fábricas?          mostra contador de 

consumos. 

 

 

 

 

 

GUIA 1 

GUIA 

OBJECTOS 

OBJECTOS 
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                                                           MOVIMENTO 

 

 

 

Estação de Tratamento de Águas Residuais. 

Século XX – Problemas devido à falta de tratamento de água. Em 1926 o tratamento passou 

a ser obrigatório. 

Salta de um tema para outro. 

 

 

 

 

 

 

 

Está ditar o discurso que os alunos perdem para ser repetido a fim de apontarem! 

Os alunos mantêm-se a tentar ver outras coisas, porque nada ou quase nada lhes é 

mostrado. 

Não preparou os visitantes para próxima passagem – a máquina. 

SALA DAS MÁQUINAS 

O edifício         primeira estação que funcionava a vapor. 

Arquitectura          lá fora o edifício data de 1928. 

Não valoriza o museu – presencia, mas ignora o trabalho de 7 homens em turnos de 12 

horas. 

Subiu para 1º./2º. piso         não explicou. 

Explicação do funcionamento da água          Ode Triunfal! 

- “Chamem-me por “Ó Guia!”          É só isto! 

Saem pela sala das exposições.          os alunos detiveram-se a ver um grande mapa da 

região de Lisboa. 

Fim? 

GUIA 2 

 

MAQUETA 
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- Os alunos voltaram à sala de entrada          distribuição do “dépliant” sobre a Estação 

Elevatória dos Barbadinhos           distribuição de um dossier pedagógico? 

Resumo A4 sobre a visita daquilo que viram hoje no museu            Sugestão do professor de 

Geografia. 

Terminou a visita          recursos hídricos, problemas e potencialidades, …? 
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ENTREVISTA / VISITA NO MUSEU DA ÁGUA 

Educadora - Ana Catarina Pinheiro dos Santos, 24 anos 

Formação Académica – Licenciada em História FLUL / Mestrado em História  

Neste momento está a estagiar no Museu EPAL. Antes fazia ocupação de Tempos Livres. 

SOIP entrou em contacto com os recursos humanos da EPAL. 

Fez o Estágio extra-curricular no Museu Nacional do Traje          Espólio (direccionado) no 

âmbito da Disciplina de Introdução à Museologia. 

Tenta ser Guia de visitas          sente que ainda tem muito para aprender ao nível da História 

dos núcleos do museu. 

O Guião foi elaborado pela própria (Ana Catarina). 

Fez investigação durante o primeiro mês. As obras consultadas foram propostas pelos 

funcionários dos Serviços Educativos. 

- O Guião é passado oralmente          através de uma visita guiada. 

- Faixas etárias – Ciclo da Água, até à 4ª.Classe (alunos com 9 anos)          relacionado com 

os conteúdos leccionados na sala de aula. 

- A partir dos 10 anos – parte histórica, abastecimento. 

- Visitas mais direccionadas para a área de Ciências         sente que já não é do domínio 

dela. 

- Não existe um guião formal. 

- Estão a ser desenvolvidos dois projectos educativos: 3º.Ciclo e Escola Secundária. 

Objectivos: Questões ambientalistas e a história do abastecimento de água. 

Avaliação: Existem documentos de avaliação          a avaliação dos visitantes é considerada 

mais complicada          em princípio não há. 

Dossiers pedagógicos          prolongamento. 

Prolongamento temporal da visita          45 minutos. 
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INQUÉRITO: Maria de Lourdes Riobom – Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) 

Funcionamento do Serviço Educativo 

1. Função da pessoa que preenche o questionário na instituição museal. 

Coordenadora do Serviço 

2. Habilitações académicas.  

Título da formação: Instituição onde efectuou a formação: Ano: 

Licenciatura História-Mestrado Hist. Da Arte 

Contemp.- Doutoramento em Ciências da 

Educação 

Faculdade de Letras Lx- Univ. Nova- Lx- 

Univ. de Sevilha 

1977

2000

2006 

3. Data da fundação do museu onde trabalha. 

1884 

4. O museu oferece actividades educativas e/ou culturais? 

X Sim.   Não. 

5. Existe um Serviço Educativo nesta instituição? 

X Sim.  Desde quando? Ano:   

1953               

Mês: 

 

 Não. Mas já existiu antes.       Ano em que se extinguiu:  

   Ano em que iniciou:  

 Nunca existiu um Serviço Educativo.            

6. Se não existe um Serviço Educativo, há alguém responsável pela educação nesta 

instituição? 

 Sim.   Não. 

6.1. Se existe alguém responsável pela educação, qual é o título do seu cargo e desde 

que ano o desempenha? 

 

6.2. Quais são as suas habilitações académicas?  

 

7. Se existe um Serviço Educativo: 

7.1. Qual é o título da profissão da pessoa responsável pelo mesmo e quais são as suas 

funções?  

Coordenador; Realização de visitas; Acções de Formação de Prof.; Coordenação e outras 
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7.2. Que estatuto profissional tem essa pessoa responsável no Serviço Educativo?  

X Faz parte do quadro. 

 

 Integra uma empresa que trabalha em parceria com o museu. 

 

Outro (especifique, por favor).  

8. Essa pessoa responsável pelo S. E. tem a seu cargo: 

8.1. Profissionais remunerados: 

X Não.   Sim. Quantos? 2 

8.1.1. Se sim, eles pertencem ao quadro de pessoal da instituição? 

 Não.  X Sim. 

8.2. Profissionais não remunerados: 

 Não.   Sim. Quantos?  

8.2.1. Qual o seu estatuto? 

 Voluntário   Estagiário 

9. Especifique a função de cada uma dessas pessoas, remuneradas ou não.  

Desenvolvimento das actividades 

10. Essa(s) pessoa(s) desenvolve(m) outras tarefas ligadas a outras funções museais, 

para além da função educativa? 

 Sim  X Não   Algumas sim 

11. Quanto tempo dedica à gestão do Serviço Educativo e quanto tempo dedica à 

prática educativa? 

Gestão: Algumas horas por semana 

 

Prática Educativa:  Tempo restante 

12. 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?  

X Sim.   Não. 
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12.1. Caso tenha respondido sim, descreva brevemente esse programa de formação e 

indique a sua origem. 

Conhecimento das colecções; Conservadores ou outros membros do Serviço de Educação 

13. A formação teve em linha de conta:  

 13.1. Técnicas de mediação com os visitantes. 

Quais?  

 

 

X 13.2. O conhecimento aprofundado do edifício e do seu espólio. 

 

 13.3. A psicologia dos visitantes. 

 

 13.4. A concepção e o desenvolvimento de um programa educativo. 

 

 13.5. Outras áreas disciplinares. 

14. Numere por ordem crescente de importância os elementos fundamentais de uma 

instituição museal? 

 Recolha  3 Conservação  4 Investigação  

        

2 Educação  1 Públicos   Outro (Qual?): 

       

15. Indique qual é para si a função do Serviço Educativo num museu?  

Servir de intermediário entre as obras de arte e os públicos 

16. 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?  

É sempre enriquecedor saber o que os outros fazem. 

17. Parece-lhe que seja necessário um modelo teórico de pedagogia para os museus e 

instituições culturais?  

Depende do modelo e do museu mas obviamente que tem de haver uma base de trabalho 

18. Considera útil a colaboração entre profissionais da educação nos museus e 

investigadores das Universidades? 

Sim 
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INQUÉRITO: Deolinda Cerqueira - Museu Gulbenkian (MG) 

Funcionamento do Serviço Educativo 

1. Função da pessoa que preenche o questionário na instituição museal. 

Conservadora do Museu –Autora da programação e responsável pela coordenação do sector 

Educativo do Museu  

2. Habilitações académicas.  

Título da formação: Instituição onde efectuou a formação: Ano: 

Licenciatura Faculdade de Letras   

3. Data da fundação do museu onde trabalha. 

1969 

4. O museu oferece actividades educativas e/ou culturais? 

x Sim.   Não. 

5. Existe um Serviço Educativo nesta instituição? 

x Sim.  Desde quando? Ano: 1970                 Mês: 

 

 Não. Mas já existiu antes.       Ano em que se extinguiu:  

   Ano em que iniciou:  

 Nunca existiu um Serviço Educativo.            

6. Se não existe um Serviço Educativo, há alguém responsável pela educação nesta 

instituição? 

 Sim.   Não. 

6.1. Se existe alguém responsável pela educação, qual é o título do seu cargo e desde 

que ano o desempenha? 

 

6.2. Quais são as suas habilitações académicas?  

 

7. Se existe um Serviço Educativo: 

7.1. Qual é o título da profissão da pessoa responsável pelo mesmo e quais são as suas 

funções?  

Conservadora do Museu – Responsável pela programação e coordenação do sector 

Educativo do Museu 
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7.2. Que estatuto profissional tem essa pessoa responsável no Serviço Educativo?  

x Faz parte do quadro. 

 

 Integra uma empresa que trabalha em parceria com o museu. 

 

Outro (especifique, por favor).  

8. Essa pessoa responsável pelo S. E. tem a seu cargo: 

8.1. Profissionais remunerados: 

 Não.  x Sim. Quantos? 7 

8.1.1. Se sim, eles pertencem ao quadro de pessoal da instituição? 

 Não.  X 

2 

Sim. 

8.2. Profissionais não remunerados: 

 Não.   Sim. Quantos?  

8.2.1. Qual o seu estatuto? 

 Voluntário   Estagiário 

9. Especifique a função de cada uma dessas pessoas, remuneradas ou não.  

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.  

10. Essa(s) pessoa(s) desenvolve(m) outras tarefas ligadas a outras funções museais, 

para além da função educativa? 

 Sim   Não  X 

1  

Algumas sim 

11. Quanto tempo dedica à gestão do Serviço Educativo e quanto tempo dedica à 

prática educativa? 

Gestão: 100% No  meu caso as duas funções ocupam o tempo  todo porque estão 

interligadas  

 

Prática Educativa: 100% A resposta  anterior  
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12. 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?  

 Sim.  x Não. 

12.1. Caso tenha respondido sim, descreva brevemente esse programa de formação e 

indique a sua origem. 

A formação é feita no próprio museru e é da responsabilidade da Conservadora  

13. A formação teve em linha de conta:  

x 13.1. Técnicas de mediação com os visitantes. 

Quais?  

Adequadas  a todo o tipo de visitantes e ,quando para  aqueles que têm necessidades 

especiais, também com professores com a mesma problemática  Expl pessoas cegas ou 

com dificuldades de visão  

 

x 13.2. O conhecimento aprofundado do edifício e do seu espólio. 

 

x 13.3. A psicologia dos visitantes. 

 

x 13.4. A concepção e o desenvolvimento de um programa educativo. 

 

x 13.5. Outras áreas disciplinares. 

14. Numere por ordem crescente de importância os elementos fundamentais de uma 

instituição museal? 

 Recolha  1 Conservação  1 Investigação  

        

1 Educação  1 Públicos  1  Outro (Qual?): 

      Publicações 

15. Indique qual é para si a função do Serviço Educativo num museu?  

Mediação entra as colecções e os públicos com vista  a uma adequada e rápida transmissão 

das mensagens  contidas nos objectos museais – resposta muito sintética por falta de tempo 

16. 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?  

Há sempre qualquer  pormenor que outro pode estar a  resolver melhor  que nós. Nada como 

conhecer e analisar 
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17. Parece-lhe que seja necessário um modelo teórico de pedagogia para os museus e 

instituições culturais?  

Não sei 

18. Considera útil a colaboração entre profissionais da educação nos museus e 

investigadores das Universidades? 

Sim 
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INQUÉRITO: Clara Ferreira - Museu da Cidade (MC) 

Funcionamento do Serviço Educativo 

1. Função da pessoa que preenche o questionário na instituição museal. 

Coordenadora do serviço de Animação e Pedagogia 

2. Habilitações académicas.  

Título da formação: Instituição onde efectuou a formação: Ano: 

   

3. Data da fundação do museu onde trabalha. 

1979 

4. O museu oferece actividades educativas e/ou culturais? 

x Sim.   Não. 

5. Existe um Serviço Educativo nesta instituição? 

x Sim.  Desde quando? Ano:                  Mês: 

 

 Não. Mas já existiu antes.       Ano em que se extinguiu:  

   Ano em que iniciou:  

 Nunca existiu um Serviço Educativo.            

6. Se não existe um Serviço Educativo, há alguém responsável pela educação nesta 

instituição? 

 Sim.   Não. 

6.1. Se existe alguém responsável pela educação, qual é o título do seu cargo e desde 

que ano o desempenha? 

 

6.2. Quais são as suas habilitações académicas?  

 

7. Se existe um Serviço Educativo: 

7.1. Qual é o título da profissão da pessoa responsável pelo mesmo e quais são as suas 

funções?  

Técnica Superior de História, coordenação, orientação, e programação 
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7.2. Que estatuto profissional tem essa pessoa responsável no Serviço Educativo?  

 Faz parte do quadro. 

 

 Integra uma empresa que trabalha em parceria com o museu. 

 

Outro (especifique, por favor).  

8. Essa pessoa responsável pelo S. E. tem a seu cargo: 

8.1. Profissionais remunerados: 

 Não.  x Sim. Quantos?  

8.1.1. Se sim, eles pertencem ao quadro de pessoal da instituição? 

 Não.  x Sim. 

8.2. Profissionais não remunerados: 

 Não.  x Sim. Quantos?  

8.2.1. Qual o seu estatuto? 

 Voluntário  x Estagiário 

9. Especifique a função de cada uma dessas pessoas, remuneradas ou não.  

Educadora de Infância 

Técnicas de Animação Cultural 

10. Essa(s) pessoa(s) desenvolve(m) outras tarefas ligadas a outras funções museais, 

para além da função educativa? 

 Sim  x Não   Algumas sim 

11. Quanto tempo dedica à gestão do Serviço Educativo e quanto tempo dedica à 

prática educativa? 

Gestão:  

 

Prática Educativa:  

12. 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?  

 Sim.  x Não. 

12.1. Caso tenha respondido sim, descreva brevemente esse programa de formação e 

indique a sua origem. 
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13. A formação teve em linha de conta:  

 13.1. Técnicas de mediação com os visitantes. 

Quais?  

 

 

 13.2. O conhecimento aprofundado do edifício e do seu espólio. 

 

 13.3. A psicologia dos visitantes. 

 

 13.4. A concepção e o desenvolvimento de um programa educativo. 

 

 13.5. Outras áreas disciplinares. 

14. Numere por ordem crescente de importância os elementos fundamentais de uma 

instituição museal? 

 Recolha   Conservação   Investigação  

        

 Educação   Públicos   Outro (Qual?): 

      Para mim são todos elementos fundamentais. 

15. Indique qual é para si a função do Serviço Educativo num museu?  

Educar, aprender, realizar 

16. 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?  

X a troca de informação e de conhecimento entre instituições são de grande valia e ajudam 

muitas vezes no funcionamento das actividades  

17. Parece-lhe que seja necessário um modelo teórico de pedagogia para os museus e 

instituições culturais?  

 

18. Considera útil a colaboração entre profissionais da educação nos museus e 

investigadores das Universidades? 

x 
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INQUÉRITO: Catarina Moura - Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC) 

Funcionamento do Serviço Educativo 

1. Função da pessoa que preenche o questionário na instituição museal. 

Coordenadora do Serviço Educativo 

2. Habilitações académicas.  

Título da formação: Instituição onde efectuou a formação: Ano: 

Curso Superior de Formação de Professores 

de Educação pela Arte 

Conservat Nacional do Ministério da 

Educação 

1978 

3. Data da fundação do museu onde trabalha. 

1911 

4. O museu oferece actividades educativas e/ou culturais? 

x Sim.   Não. 

5. Existe um Serviço Educativo nesta instituição? 

x Sim.  Desde quando? 1994                  julho 

 

 Não. Mas já existiu antes.       Ano em que se extinguiu:  

   Ano em que iniciou:  

 Nunca existiu um Serviço Educativo.            

6. Se não existe um Serviço Educativo, há alguém responsável pela educação nesta 

instituição? 

 Sim.   Não. 

6.1. Se existe alguém responsável pela educação, qual é o título do seu cargo e desde 

que ano o desempenha? 

 

6.2. Quais são as suas habilitações académicas?  

 

7. Se existe um Serviço Educativo: 

7.1. Qual é o título da profissão da pessoa responsável pelo mesmo e quais são as suas 

funções?  

Coordenador , articular toda uma panóplia de ofertas pedagógicas, visitas, oficinas,  

formação. 
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7.2. Que estatuto profissional tem essa pessoa responsável no Serviço Educativo?  

x Faz parte do quadro. 

 

 Integra uma empresa que trabalha em parceria com o museu. 

 

Outro (especifique, por favor).  

8. Essa pessoa responsável pelo S. E. tem a seu cargo: 

8.1. Profissionais remunerados: 

 Não.   Sim. Quantos?  

8.1.1. Se sim, eles pertencem ao quadro de pessoal da instituição? 

x Não.   Sim. 

8.2. Profissionais não remunerados: 

 Não.  x Sim. Quantos? depende 

8.2.1. Qual o seu estatuto? 

x Voluntário  x Estagiário 

9. Especifique a função de cada uma dessas pessoas, remuneradas ou não.  

Colaboram nas várias actividades oferecidas pelo SE aos públicos 

10. Essa(s) pessoa(s) desenvolve(m) outras tarefas ligadas a outras funções museais, 

para além da função educativa? 

 Sim  x Não   Algumas sim 

11. Quanto tempo dedica à gestão do Serviço Educativo e quanto tempo dedica à 

prática educativa? 

Gestão: 50% 

 

Prática Educativa: 50% 

12. 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?  

x Sim.   Não. 

12.1. Caso tenha respondido sim, descreva brevemente esse programa de formação e 

indique a sua origem. 

A formação é realizada pela coordenadora do SE 
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13. A formação teve em linha de conta:  

x 13.1. Técnicas de mediação com os visitantes. 

Quais?  

 

 

x 13.2. O conhecimento aprofundado do edifício e do seu espólio. 

 

x 13.3. A psicologia dos visitantes. 

 

x 13.4. A concepção e o desenvolvimento de um programa educativo. 

 

 13.5. Outras áreas disciplinares. 

14. Numere por ordem crescente de importância os elementos fundamentais de uma 

instituição museal? 

 Recolha   Conservação   Investigação  

        

 Educação   Públicos   Outro (Qual?): 

      Todas em igualdade de circunstâncias 

15. Indique qual é para si a função do Serviço Educativo num museu?  

Mediar os acervos aos distintos universos de públicos e promover experiências intelectuais e 

oficinais na abordagem das técnicas, movimentos, artistas. 

16. 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?  

Acho que cada museu, de organismos diferentes, desenvolve as actividades com a qualidade e 

com o empenho específico de cada serviço ou grupo de trabalho 

17. Parece-lhe que seja necessário um modelo teórico de pedagogia para os museus e 

instituições culturais?  

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. 

18. Considera útil a colaboração entre profissionais da educação nos museus e 

investigadores das Universidades? 

Com toda a certeza 
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INQUÉRITO: Maria de Lourdes Riobom – Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) 

Projecto educativo do museu 

 

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? 

X Sim.   Não.   Não sei. 

 

1.2. O programa educativo foi elaborado, tendo em conta a análise dos programas 

escolares elaborados pelo Ministério da Educação?  

X Sim.   Não.   Não sei. 

 

1.3. O programa educativo foi elaborado em função do espólio do museu?  

X Sim.   Não.   Não sei. 

 

1.4. O programa educativo foi elaborado tendo em conta o enquadramento social dos 

visitantes?  

X Sim.   Não.   Não sei. 

 

1.5. Esse programa educativo foi elaborado, inspirando-se noutros modelos teóricos de 

educação nos museus? Se sim, indique qual foi o modelo. 

 Sim.   Não.   Não sei. 

 

Modelo:    

 

1.6. O programa educativo foi concebido conjuntamente com técnicos do museu de 

outras áreas de intervenção, nomeadamente conservadores ou secretários de 

exposição?  

 Sim.   Não.   Não sei. 

 

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?  

X Sim.   Não. 

 

2.2 Traça um perfil do grupo?  

X Sim.   Não. 

 

2.3 Afere a exploração ou ligação que o professor pretende abordar na visita?  

X Sim.   Não. 
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2.4 Envia para a escola informação sobre o museu e a exposição? 

X Sim.   Não. 

 

3. Quando prepara as actividades, a que instrumentos de planificação e de construção 

recorre?  

 

 

4. Para cada actividade educativa foi elaborado: 

 a) Um circuito no museu. 

X b) Os circuitos variam. 

 c) Dispomos de espaço exclusivamente preparado/concebido para essas actividades educativas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

1. Actividades educativas e culturais oferecidas aos grupos escolares pela vossa 

instituição. 

X 1. Visitas centradas nas exposições. 

X 2. Visitais orientadas para as escolas 

X 3. Visitas orientadas e temáticas para grupos culturais, seniores e outros. 

X 4.Percursos comentados. 

X 5. Visitas-jogo. 

X 6. Oficinas. 

X 7. Workshops de desenvolvimento específico. 

 8. História ao vivo. 

 9. Teatro. 

 10. Jogos. 

 11. Maletas pedagógicas. 

X 12. Site Internet. 

 13. Dispositivos interactivos móveis com aplicações multimédia. 

 14. Vídeos/Filmes. 

 15. Festas para crianças. 

 16. Workshops de desenvolvimento específico. 

X 17. Cursos de formação pedagógica. 

 18. Cursos práticos. 

 19. Cursos teóricos. 

 20. Outra (s), por favor indique-a(s): 
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2. Quais são os suportes pedagógicos disponibilizados ao público no museu? 

X 1. Publicações didácticas. 

X 2. Folhas de sala. 

X 3. Catálogos. 

 4. Catálogos especialmente elaborados para crianças ou adolescentes. 

X 5. Informações online sobre as obras de arte. 

 6. Audio-guias. 

 

AVALIAÇÃO 

Avaliação do público: 

1. Para cada actividade educativa no museu existem elementos de avaliação das 

mesmas?  

 Sim.   Não.  X Só para algumas. 

 

2. Procura saber qual é o grau de satisfação manifestado pelos responsáveis do grupo 

em relação às actividades educativas do museu.  

X Sim.   Não. 

 

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? 

X Sim.   Não.   Não sei. 

 

3.2. Se os visitantes que participaram nas actividades do programa educativo realizaram 

aquisições cognitivas?  

X Sim.   Não.   Não sei. 

 

3.3. Se após a actividade, os visitantes compreenderam a temática do programa 

educativo do museu?  

 Sim.   Não.  X Não sei. 

 

Avaliação do Serviço Educativo: 

Quando é feita uma autoavaliação: 

1. Mostra-se preocupada com a dimensão cognitiva, afectiva e sensorial dos visitantes?  

X Sim.   Não. 

 

2. Procura saber se o programa educativo do museu corresponde à situação pedagógica 

antecipada pelos visitantes?  

X Sim.   Não. 
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3. Avalia a pertinência das estratégias de comunicação e dos meios utilizados (fontes 

bibliográficas, materiais…) para desenvolver o programa educativo?  

X Sim.   Não. 

 

4. Sente que frui de uma grande liberdade durante a prestação de actividades no Serviço 

Educativo? 

X Sim.   Não. 
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INQUÉRITO: Deolinda Cerqueira - Museu Gulbenkian (MG) 

Projecto educativo do museu 

 

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? 

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

1.2. O programa educativo foi elaborado, tendo em conta a análise dos programas 

escolares elaborados pelo Ministério da Educação?  

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

1.3. O programa educativo foi elaborado em função do espólio do museu?  

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

1.4. O programa educativo foi elaborado tendo em conta o enquadramento social dos 

visitantes?  

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

1.5. Esse programa educativo foi elaborado, inspirando-se noutros modelos teóricos de 

educação nos museus? Se sim, indique qual foi o modelo. 

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

Modelo:    

 

1.6. O programa educativo foi concebido conjuntamente com técnicos do museu de 

outras áreas de intervenção, nomeadamente conservadores ou secretários de 

exposição?  

x Sim.  x Não.   Não sei. 

 

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?  

x Sim.   Não. 

 

2.2 Traça um perfil do grupo?  

x Sim.   Não. 

 

2.3 Afere a exploração ou ligação que o professor pretende abordar na visita?  

x Sim.   Não. 
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2.4 Envia para a escola informação sobre o museu e a exposição? 

x Sim.   Não. 

 

3. Quando prepara as actividades, a que instrumentos de planificação e de construção 

recorre?  

 

 

4. Para cada actividade educativa foi elaborado: 

x d) Um circuito no museu. 

x e) Os circuitos variam. 

Os circuitos podem ser readaptados  para determinados públicos 

x  f) Dispomos de espaço exclusivamente preparado/concebido para essas actividades educativas. 

Para as oficinas 

 

DESENVOLVIMENTO 

1. Actividades educativas e culturais oferecidas aos grupos escolares pela vossa 

instituição. 

x 1. Visitas centradas nas exposições. 

x 2. Visitais orientadas para as escolas 

x 3. Visitas orientadas e temáticas para grupos culturais, seniores e outros. 

x 4.Percursos comentados. 

x 5. Visitas-jogo. 

x 6. Oficinas. 

x 7. Workshops de desenvolvimento específico. 

 8. História ao vivo. 

 9. Teatro. 

X  10. Jogos. 

Integrados em programas mais vastos que visam integração numa cultura do passado 

 11. Maletas pedagógicas. 

x 12. Site Internet. 

x 13. Dispositivos interactivos móveis com aplicações multimédia. 

x 14. Vídeos/Filmes. 

 15. Festas para crianças. 

x 16. Workshops de desenvolvimento específico. 

x 17. Cursos de formação pedagógica. 

x 18. Cursos práticos. 

x 19. Cursos teóricos. 

 20. Outra (s), por favor indique-a(s): 
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2. Quais são os suportes pedagógicos disponibilizados ao público no museu? 

 1. Publicações didácticas. 

 2. Folhas de sala. 

x 3. Catálogos. 

 4. Catálogos especialmente elaborados para crianças ou adolescentes. 

x 5. Informações online sobre as obras de arte. 

x 6. Audio-guias. 

 

AVALIAÇÃO 

Avaliação do público: 

1. Para cada actividade educativa no museu existem elementos de avaliação das 

mesmas?  

x Sim.   Não.   Só para algumas. 

 

2. Procura saber qual é o grau de satisfação manifestado pelos responsáveis do grupo 

em relação às actividades educativas do museu.  

x Sim.   Não. 

 

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? 

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

3.2. Se os visitantes que participaram nas actividades do programa educativo realizaram 

aquisições cognitivas?  

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

3.3. Se após a actividade, os visitantes compreenderam a temática do programa 

educativo do museu?  

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

Avaliação do Serviço Educativo: 

Quando é feita uma autoavaliação: 

1. Mostra-se preocupada com a dimensão cognitiva, afectiva e sensorial dos visitantes?  

 Sim.  x Não. 

 

2. Procura saber se o programa educativo do museu corresponde à situação pedagógica 

antecipada pelos visitantes?  

x Sim.   Não. 
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3. Avalia a pertinência das estratégias de comunicação e dos meios utilizados (fontes 

bibliográficas, materiais…) para desenvolver o programa educativo?  

x Sim.   Não. 

 

4. Sente que frui de uma grande liberdade durante a prestação de actividades no Serviço 

Educativo? 

x Sim.   Não. 
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INQUÉRITO: Clara Ferreira - Museu da Cidade (MC) 

Projecto educativo do museu 

 

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? 

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

1.2. O programa educativo foi elaborado, tendo em conta a análise dos programas 

escolares elaborados pelo Ministério da Educação?  

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

1.3. O programa educativo foi elaborado em função do espólio do museu?  

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

1.4. O programa educativo foi elaborado tendo em conta o enquadramento social dos 

visitantes?  

 Sim.  x Não.   Não sei. 

 

1.5. Esse programa educativo foi elaborado, inspirando-se noutros modelos teóricos de 

educação nos museus? Se sim, indique qual foi o modelo. 

 Sim.  x Não.   Não sei. 

 

Modelo:    

 

1.6. O programa educativo foi concebido conjuntamente com técnicos do museu de 

outras áreas de intervenção, nomeadamente conservadores ou secretários de 

exposição?  

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

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?  

x Sim.   Não. 

 

2.2 Traça um perfil do grupo?  

x Sim.   Não. 

 

2.3 Afere a exploração ou ligação que o professor pretende abordar na visita?  

x Sim.   Não. 
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2.4 Envia para a escola informação sobre o museu e a exposição? 

x Sim.   Não. 

 

3. Quando prepara as actividades, a que instrumentos de planificação e de construção 

recorre?  

 

 

4. Para cada actividade educativa foi elaborado: 

 g) Um circuito no museu. 

x h) Os circuitos variam. 

 i) Dispomos de espaço exclusivamente preparado/concebido para essas actividades educativas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

1. Actividades educativas e culturais oferecidas aos grupos escolares pela vossa 

instituição. 

x 1. Visitas centradas nas exposições. 

x 2. Visitais orientadas para as escolas 

x 3. Visitas orientadas e temáticas para grupos culturais, seniores e outros. 

 4.Percursos comentados. 

x 5. Visitas-jogo. 

x 6. Oficinas. 

x 7. Workshops de desenvolvimento específico. 

x 8. História ao vivo. 

 9. Teatro. 

x 10. Jogos. 

x 11. Maletas pedagógicas. 

 12. Site Internet. 

 13. Dispositivos interactivos móveis com aplicações multimédia. 

 14. Vídeos/Filmes. 

 15. Festas para crianças. 

x 16. Workshops de desenvolvimento específico. 

 17. Cursos de formação pedagógica. 

 18. Cursos práticos. 

 19. Cursos teóricos. 

 20. Outra (s), por favor indique-a(s): 
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2. Quais são os suportes pedagógicos disponibilizados ao público no museu? 

 1. Publicações didácticas. 

 2. Folhas de sala. 

x 3. Catálogos. 

 4. Catálogos especialmente elaborados para crianças ou adolescentes. 

x 5. Informações online sobre as obras de arte. 

 6. Audio-guias. 

 

AVALIAÇÃO 

Avaliação do público: 

1. Para cada actividade educativa no museu existem elementos de avaliação das 

mesmas?  

x Sim.   Não.   Só para algumas. 

 

2. Procura saber qual é o grau de satisfação manifestado pelos responsáveis do grupo 

em relação às actividades educativas do museu.  

x Sim.   Não. 

 

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? 

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

3.2. Se os visitantes que participaram nas actividades do programa educativo realizaram 

aquisições cognitivas?  

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

3.3. Se após a actividade, os visitantes compreenderam a temática do programa 

educativo do museu?  

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

Avaliação do Serviço Educativo: 

Quando é feita uma autoavaliação: 

1. Mostra-se preocupada com a dimensão cognitiva, afectiva e sensorial dos visitantes?  

x Sim.   Não. 

 

2. Procura saber se o programa educativo do museu corresponde à situação pedagógica 

antecipada pelos visitantes?  

x Sim.   Não. 
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3. Avalia a pertinência das estratégias de comunicação e dos meios utilizados (fontes 

bibliográficas, materiais…) para desenvolver o programa educativo?  

x Sim.   Não. 

 

4. Sente que frui de uma grande liberdade durante a prestação de actividades no Serviço 

Educativo? 

 Sim.   Não. 
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INQUÉRITO: Catarina Moura - Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC) 

Projecto educativo do museu 

 

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? 

 Sim.  x Não.   Não sei. 

 

1.2. O programa educativo foi elaborado, tendo em conta a análise dos programas 

escolares elaborados pelo Ministério da Educação?  

 Sim.  x Não.   Não sei. 

 

1.3. O programa educativo foi elaborado em função do espólio do museu?  

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

1.4. O programa educativo foi elaborado tendo em conta o enquadramento social dos 

visitantes?  

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

1.5. Esse programa educativo foi elaborado, inspirando-se noutros modelos teóricos de 

educação nos museus? Se sim, indique qual foi o modelo. 

 Sim.  x Não.   Não sei. 

 

Modelo:    

 

1.6. O programa educativo foi concebido conjuntamente com técnicos do museu de 

outras áreas de intervenção, nomeadamente conservadores ou secretários de 

exposição?  

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

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?  

x Sim.   Não. 

 

2.2 Traça um perfil do grupo?  

x Sim.   Não. 

 

2.3 Afere a exploração ou ligação que o professor pretende abordar na visita?  

x Sim.   Não. 



183 
 

 

2.4 Envia para a escola informação sobre o museu e a exposição? 

 Sim.  x Não. 

 

3. Quando prepara as actividades, a que instrumentos de planificação e de construção 

recorre?  

Recorro aos conteúdos específicos da exposição e nos instrumentos e cruzamentos de carácter 

pedagógico    

 

4. Para cada actividade educativa foi elaborado: 

x j) Um circuito no museu. 

x k) Os circuitos variam. 

 l) Dispomos de espaço exclusivamente preparado/concebido para essas actividades educativas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

1. Actividades educativas e culturais oferecidas aos grupos escolares pela vossa 

instituição. 

x 1. Visitas centradas nas exposições. 

x 2. Visitais orientadas para as escolas 

x 3. Visitas orientadas e temáticas para grupos culturais, seniores e outros. 

x 4.Percursos comentados. 

x 5. Visitas-jogo. 

x 6. Oficinas. 

x 7. Workshops de desenvolvimento específico. 

 8. História ao vivo. 

 9. Teatro. 

 10. Jogos. 

 11. Maletas pedagógicas. 

x 12. Site Internet. 

 13. Dispositivos interactivos móveis com aplicações multimédia. 

 14. Vídeos/Filmes. 

 15. Festas para crianças. 

 16. Workshops de desenvolvimento específico. 

 17. Cursos de formação pedagógica. 

 18. Cursos práticos. 

x 19. Cursos teóricos. 

 20. Outra (s), por favor indique-a(s): 

  

 

 

 



184 
 

2. Quais são os suportes pedagógicos disponibilizados ao público no museu? 

x 1. Publicações didácticas. 

x 2. Folhas de sala. 

x 3. Catálogos. 

 4. Catálogos especialmente elaborados para crianças ou adolescentes. 

x 5. Informações online sobre as obras de arte. 

 6. Audio-guias. 

 

AVALIAÇÃO 

Avaliação do público: 

1. Para cada actividade educativa no museu existem elementos de avaliação das 

mesmas?  

 Sim.   Não.  x Só para algumas. 

 

2. Procura saber qual é o grau de satisfação manifestado pelos responsáveis do grupo 

em relação às actividades educativas do museu.  

x Sim.   Não. 

 

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? 

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

3.2. Se os visitantes que participaram nas actividades do programa educativo realizaram 

aquisições cognitivas?  

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

3.3. Se após a actividade, os visitantes compreenderam a temática do programa 

educativo do museu?  

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

Avaliação do Serviço Educativo: 

Quando é feita uma autoavaliação: 

1. Mostra-se preocupada com a dimensão cognitiva, afectiva e sensorial dos visitantes?  

x Sim.   Não. 

 

2. Procura saber se o programa educativo do museu corresponde à situação pedagógica 

antecipada pelos visitantes?  

x Sim.   Não. 
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3. Avalia a pertinência das estratégias de comunicação e dos meios utilizados (fontes 

bibliográficas, materiais…) para desenvolver o programa educativo?  

x Sim.   Não. 

 

4. Sente que frui de uma grande liberdade durante a prestação de actividades no Serviço 

Educativo? 

x Sim.   Não. 
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INQUÉRITO: Susana Gomes da Silva - Centro de Arte Moderna (CAM) 

Projecto educativo do museu 

 

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? 

 Sim.  X Não.   Não sei. 

 

1.2. O programa educativo foi elaborado, tendo em conta a análise dos programas 

escolares elaborados pelo Ministério da Educação?  

 Sim.  X Não.   Não sei. 

 

1.3. O programa educativo foi elaborado em função do espólio do museu?  

X Sim.   Não.   Não sei. 

 

1.4. O programa educativo foi elaborado tendo em conta o enquadramento social dos 

visitantes?  

X Sim.   Não.   Não sei. 

 

1.5. Esse programa educativo foi elaborado, inspirando-se noutros modelos teóricos de 

educação nos museus? Se sim, indique qual foi o modelo. 

X Sim.   Não.   Não sei. 

 

Modelo: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?  

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

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?  

x Sim.   Não. 

 

2.2 Traça um perfil do grupo?  

x Sim.   Não. 

 

2.3 Afere a exploração ou ligação que o professor pretende abordar na visita?  

x Sim.   Não. 
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2.4 Envia para a escola informação sobre o museu e a exposição? 

 Sim.  X Não. 

 

3. Quando prepara as actividades, a que instrumentos de planificação e de construção 

recorre?  

Uma equipa de conceção de pelo menos 2 pessoas, conhecimento exaustivo sobre as 

exposições, conhecimento sobre os públicos-alvo, textos, objetos, criação de novos objetos 

pedagógicos especificamente orientados para o tema da atividade, recursos técnicos mais 

adequados 

 

4. Para cada actividade educativa foi elaborado: 

x m) Um circuito no museu. 

x n) Os circuitos variam. 

x o) Dispomos de espaço exclusivamente preparado/concebido para essas actividades educativas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

1. Actividades educativas e culturais oferecidas aos grupos escolares pela vossa 

instituição. 

x 1. Visitas centradas nas exposições. 

x 2. Visitais orientadas para as escolas 

x 3. Visitas orientadas e temáticas para grupos culturais, seniores e outros. 

x 4.Percursos comentados. 

x 5. Visitas-jogo. 

x 6. Oficinas. 

x 7. Workshops de desenvolvimento específico. 

 8. História ao vivo. 

 9. Teatro. 

 10. Jogos. 

x 11. Maletas pedagógicas. 

x 12. Site Internet. 

 13. Dispositivos interactivos móveis com aplicações multimédia. 

 14. Vídeos/Filmes. 

 15. Festas para crianças. 

x 16. Workshops de desenvolvimento específico. 

x 17. Cursos de formação pedagógica. 

x 18. Cursos práticos. 

x 19. Cursos teóricos. 

x 20. Outra (s), por favor indique-a(s): 

 Conversas com curadores e artistas, atividades para grupos com necessidades educativas 

especiais 
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2. Quais são os suportes pedagógicos disponibilizados ao público no museu? 

 1. Publicações didácticas. 

x 2. Folhas de sala. 

x 3. Catálogos. 

 4. Catálogos especialmente elaborados para crianças ou adolescentes. 

x 5. Informações online sobre as obras de arte. 

x 6. Audio-guias. 

 

AVALIAÇÃO 

Avaliação do público: 

1. Para cada actividade educativa no museu existem elementos de avaliação das 

mesmas?  

x Sim.   Não.   Só para algumas. 

 

2. Procura saber qual é o grau de satisfação manifestado pelos responsáveis do grupo 

em relação às actividades educativas do museu.  

x Sim.   Não. 

 

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? 

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

3.2. Se os visitantes que participaram nas actividades do programa educativo realizaram 

aquisições cognitivas?  

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

3.3. Se após a actividade, os visitantes compreenderam a temática do programa 

educativo do museu?  

x Sim.   Não.   Não sei. 

 

Avaliação do Serviço Educativo: 

Quando é feita uma autoavaliação: 

1. Mostra-se preocupada com a dimensão cognitiva, afectiva e sensorial dos visitantes?  

x Sim.   Não. 

 

2. Procura saber se o programa educativo do museu corresponde à situação pedagógica 

antecipada pelos visitantes?  

x Sim.   Não. 
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3. Avalia a pertinência das estratégias de comunicação e dos meios utilizados (fontes 

bibliográficas, materiais…) para desenvolver o programa educativo?  

x Sim.   Não. 

 

4. Sente que frui de uma grande liberdade durante a prestação de actividades no Serviço 

Educativo? 

x Sim.   Não. 
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Materiais didácticos dos museus 

MNAA - Fichas de exploração, 4 exemplos (site MNAA) 

Painéis de S. Vicente de Fora 
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Biombos Namban (a) 
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Biombos Namban (b) 
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Custódia de Belém 
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Relicário da Rainha D. Leonor 
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Roteirinho do Museu Nacional de Arte Antiga (texto integral) 
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PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA 

Palácio Nacional da Ajuda, (documento elaborado pelo SE) 
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O Palácio Nacional da Ajuda e o Serviço Educativo (documento elaborado pelo SE) 
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Guia de visita para o Andar Nobre, Um dia de gala no Paço da Ajuda, dos 6 aos 12 anos 
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Safari no Museu, 5000 ex., Serviço Educativo do Palácio Nacional da Ajuda – Museu, 

Lisboa, 1998 (texto integral). 
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No Tempo Real, Colecção de Relógios do Paço da Ajuda – Guia de Exposição dos 6 

aos 12 anos, 2000 ex.,Serviço Educativo do Palácio Nacional da Ajuda – Museu, 

Lisboa, 1997. 
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MUSEU GULBENKIAN e CENTRO DE ARTE MODERNA  

Descobrir, programa Gulbenkian Educação para a Cultura  
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Jorge Varanda – Pequeno-almoço sobre cartolina, CAM, Fundação Calouste Gulbenkian, 

Lisboa, 2012. 
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Montadas, Entre/Between, CAM, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2012. 
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Muntadas, Mirar- Ver- Percibir, 2009. ARCO XXVII, Galería Joan Prats, Madrid. 

 

 

Muntadas, Arte Vida, 1974 
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Joseph Albers, Color study for homage to the square, não datado 

 

 

Joseph Albers, Color Study, não datado 
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Jorge Varanda, Pequeno-almoço sobre cartolina (exposição). 

 

 

 

 

 

 

 

 


