
Documento 12

Escola Superior de Educa980 de
Portalegre: comunica98o

Arquivo de Maria Manuela Mota

(Em 3 de Maio de 1989, a APOM, representada por Maria
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Museu, a Escola, a Comunidade» na Escola Superior de

Educa9ao de Portalegre. - C6pia do documento dactilografado).



ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAQAO DE PORTALEGRE

Preocupada em desenvolver junto das Bacolas
urna aCQao esclarecida que permita aOB profesBores urna
melbor utilizacao da grande capacidade didatica daB
nossos museus, a AssociaQao PortuguesB de Museologia
com a apoio inicial de peri tOB da, "English Heri tage"
lancou em Portugal uma tecnica de enaino da historia
que se baseia na vivencia de urnmomenta historico,
precedida POl' urnprofunda trabalho de inveatigacao e
culminando numa analise e reflexao de grupo.

Eata t~cnica tanto pode Ber deBenvolvida em
grande escala tendo par cenario urnmonumento ou local
bistorico e a lntervenQao de numerOBOS pereonagena, co-
mo pode ser realisada POl' um pequeno grupo dentro de
urnmuseu, interpretando • por e.xemplo 08 :peraonagens
de urnquadro e sendo levadoB a reflectir sabre a Bell

modo de vest1r, de andar, de comer. de se diatrairt

sabre os cond1cionalismos de ~poca, 0 comercio,a indus-
tria, a cultura etc. Partindo de urnmovel, de ume. pe9a
arqueologica, de urn painel de azulejo. de uma pece. de
artezanato, quantas sugestoea de historia ao vivo se
podem recrear, mantendo sempre os mesmOB ~rametr08:
investigaQao previa; vivenciaj reflexao em grupo.

A apetencia ludica creads por sete tipo de a-
prendisagem e urndos principals elementos do seu suceSBO
entre as jovens, deeenvolvendo sirnultaneamente a cria-
tividade e a imagina~ao. Nao se poem no entanto de lado
os si~emas tradiciona1s da leitura e da inv8stigacio:
estes tornar-se-io mais intelig!veis ap6s urnaviv~ncia
correcta.a qual !Am fio de dramatazacao dara unidade e
perspecti va.



A montagem de uma aCQao de Historia. 13.0 Vivo
baseia-se em tres vectores essenciais :

o Museu a/ou ° MOQ.!f.Y!W!l.t2, atraves dcm quais __
actuB 0 objectojtsstemunhona com-
preensao do tempo historico

a Esco1a - na qual dave ser realiaado urn am-
pIa trabalho interdlsciplinar com
wn objectivo comwm

a comunidade - levando os pais, 8S autarquias,
os comerciantss, as BBsociagi08 , 08
grupos dra:maticoB, musicais, culturala
e outro8 organisfflo8 a participar nu..ID
projectb de profundo alcance pedag6-
co e socJ.al

Na organi ZBQB.O de urn ltfJpo.1eet 0 di da t.i co des te
tipo, devem as coordenadores preyer os seguintes tempos:

1- esco1ha do local e do terns - com urn m£nimo
de sels s sete meses de antecedencia

2- investigaQao cuidada sobre a epoea histori-
es em foeo: a 8ociedade, 08 usoa e costumes,
a indument~r1., a alimentacio, a habita~io,
a linguagem, OB meios de transporte, os ofI-
cios, a higiene, os habitos, as hierarqu.ia.s,
o com ere i 0 , e t c •••

3- procura de apaios financiroB, em esp~cies e
em pessoal

4- primeiros contactoB com as eacolas e 0 profea-
sores cerea de 4 mesas antes de aeeao

5 definiQao do guiao: elaborsCBo ds dramatizBcao
e do p~r.fil de cada actor

6 - preparaQap do material didatieo a enviar as
escolas - estojoB pectagogicos, exposicoes des-
mont~ueiB, 1ivroB, roteiros, cartas, etc ••

7 - aequisiCao e confecQio do material necesBirio
durante a aeolo; Indumentaria, utensflioB,
cenar.io, etc.

8-escolba da equipa de Rctares e monitares
9 - segunda reunilo com profesBorea Bobre aspectos



teoricos do momenta hist6rieo e sabre sa oola-
boracoes efectiv&s de ca~a eacola, dOB pais e
da comunidade; sugestoes de caracter interdis-
eip1inar. visitas de estudo e outras activlda-
des. (cerca de tree meses antes da acoao)

10- Preparscio dos monitores e dOB actores.
Cade grupo de trabalbo or~entado por urn moni-
tor. nao dave tar mals de6 a 8 aprendiz6s e

o monitor deve providenciar para que the Baja
fornecido todo 0 material de que necessita.

11- visitas As escolss com a material dld~t1co
e sempre que passivel com u.rn actor ou urn ,artB-
zao (monitor).

12- tereeira reuniao com os profeS80res(que serao
os auxi1iares dos monitares) para que se orien-
tern nas,tarefas escalhidss e para que aprendam
a fa1ar e a fficftY!tmemtar-se. Eats reunla,o deve
Ber dirigida pelos actoree.

"13- Montagem dos cen~rioa e ensaios
14- viveneia da aeoio - que se repeti~i tantoB diRe

quantos os necessarios para abranger todas as
turmas num maximo 1esl:.lOmendo.veldde tree turmas
em eada dia.

15- na escola, reflexao e analise feits com 0 pno-
feasor sabre a experiencia vivida e as virios
pontos de vista dos B1unos. PromoQio de traba-
Ihos, exposic5est dramatizao~ea. etc.

Ao definir-se a guiao dave tar-se em aten~ao
que se nio procura contar hist6rias de reis e ra!nhas

mas sim de reviver a vida quotidians, nos seua of{cios
e nas suas oeupacoes.

Nota: esta COIDLUlicac;ao sera ilustrada com urn vldeo sabre
a aCQao de IIHi 8 tortAi. ao Vivo II ~. 1537 - F1t-H'n'ao Mendes Pinto_..~. ~ •...._.....: ..•.""'"........-..-~~._.~~-""""~'~'.~
na Ribeira das Nausl',O:_ ~ ".._~ p:q,De tev8 lugar em Lisboa em Mato

de 1988 e de 1989.




