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(A Maleta Pedag6gica foi criada por Manuela Mota e come90u a

ser utilizada em 1988, no decorrer do projecto «...e outra vez

conquistemos a distancia», com 0 apoio do Grupo de Trabalho do

Ministerio da Educa9ao para as Comemora90es dos

Descobrimentos Portugueses.

Foi elaborado urn documento contendo sugestoes para a

utiliza9ao do Bad Pedag6gico pelos professores, inicialmente

distribufdo em fotoc6pias e depois impresso e editado pelo Grupo

de Trabalho.

1. Primeiro documento distribufdo em fotoc6pias;

2. C6pia do documento impresso pelo Grupo de Trabalho.)
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Par vezes os alunos conseguem descobrir a raz~o

estanho,mais economica na substituic;a das pe~as
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UTI1JZA(AO
DOS BAUS PEDAGOGICOS

As ma1etas pedag6gicas tem sielo usadas reIns Museus
como forma pnitica e eficaz de levar a pUblico a tcr um
contacl0 mais clirecto com materiais, pe~as au objectos.

Utilizando pe9as de segunda escolha au replicas de outras,
com a l'ealiza~ao de materiais de exposi<;ilo e documenta~ao
de apoio, levam a Museu ate onde ele, de outl'a rnaneira,
nao poderia chegar.

A possihilidacle de vcr de pelto, manipular, experimental'
como funciona, sentir texturas e adores diferentes cria uma
rela9ao afectiva com as pe~as, rela~ao essa que se mantem e
desenvolve na posterior visita ao Museu.

Estas maletas podem ser feitas a prop6sito de um tema
espedfico, como, pOl' exemplo, a porcelana, 0 saI, a
gastTOl1omia de uma regiao (todas existentes), uma epoca all
local determinado - a ocupa~50 romana em Milreu, a vida
quotidiana no Palacio de Queluz, por exemplo - au como
complemento de uma exposi~ao temponiria e/ou itinerante,
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au ainda como motiva9~lo -----au jnstifica<;3o, par Sl pr6prio
--. de urn projecto da area escoJa sabre um lema local ou
regional.

As maletas lem t8.lnbem provado as suas potencialidades no
ppsino de cri~111c.a.~S(O'LI a'(l('lto'C)' (-')'(""!-'(:]'()p'li" (}'t-~s'd,'c'e'''')s :'1••...~.- , ,...:.; •. \ ' J..f. •.) -~'.~""'\...-') .. ~,.(,p-, .. , ...•. , ••.•.. "t~,\.. '-

pacientes de paralisia cerebral, pOl' exemplo; como se
compreende, a possibijiclade de lTwoipular os rnateriais torna
muito mais f,icil. a percep9ao do objecto e a compreensao do
assunto estudado.

Partindo dos mesmos pressupostos, a maleta pedag6gica
sobre os descobrimentos leva ate aos alunos das escoJas, do
2,° ao ]2.° aoo, e mesmo aos adultos interessados. uma
visao completamcnte nova ciesta epoca,

Os Descobrimcntos saem assim dos livros para se
transformarem enJ gosto c cheiro de especiarias, toque de
scdas ou plumas, armas originais, peso e textllra de objectos
do quotidlmJO, instrumentos nauticos, mapas, bussolas e
compassos para recriar viagens ape,nas imaginadas.

o proprio feitio da maleta e inspirado nas areas que iam e
vinham nas viagens dos portugueses, pOl' esse mundo, tanto
majores e mais protegidas quanta mais importantes fossem
as seus passuidores.

A maleta pode ser explorada de variadfssimas maneiras,
tendo em conra os objectivos perseguidos: simples
!11<.mipu1a9aodos objectos com registo, descoberta dos
rnateriais encadeada numa hist6ria. dramatizacao dos textos. .
de apoio (Oll outros) com utiliza9ao dos materiais como
;Hkn~l,;():.;, \ISO .',:\~lcccionadode objectos, com escolha
It'lll;!! it'::" 1>;IS\' dIWlillll'ill;l! p:lr:l !till<! cxp{)si~ao, entre outras.

DlB:SCRI<;AO
DOS OBJECTOS

Acompanham a maleta algulls documentos escritos: Lima
carta de um avo ern Goa a sells netos que ficarnm em
Lisboa, em que S3-0 relatados alguns factos da vida dos
portugueses na India; 0 tcxto e baseado em Linshottcn; ou a
carta do enviado do duque de FC1Tara a Lisboa, relatando
enl ponnenDr a chegada dos primeiros «indios» ~lEuropa.

De Africa apareccm reprod1l90es de animais em pau pre-to;
esses animais cram dcsconhecidos na Europa e causarmn
grande alvofO<;:o quando pela primeira vel. ai foram vistos.
Juntam-·se lambem um pente de madeira, sementes, v6.rias
conchas c corais do oceano Indico (costa de Moc,ambique)
como os turbos, as ligus, a al'quitect6nica, 0 nautilus e os
cauris, que serviram de moeda de troea pm muitos seculos,
e urn instrurnento de dtmo feito com l11iolo de palmeira e
bagm; de arroz. Pode ser curioso explorar e tentar identificar
as nomes das conchas, tao diferentes das que estamos
habituados a encontrar no oceano Atlfintico, A isto poderao
acrescentar-se, na aula, produtos a1imentares menos



conhecidos e que, naturalmente, a maleta nao pock
transportal', como 6lea de palma, inhame, quiabo,
malagueta, tamaras.

Da America aparcce apenas 0 aq:kar candi e algumas armas
dos fndios do Brasil. Podem mostrar·se produtos como
mandioca, milbo grosso (comparanclo com 0 painyo, por
exemplo). caju, batata e batata cloce, ab6bora, amendoim,
papaia, ananas, tornate, pimento, chuchu, pepino. Algumas
pedras sClnipreciosas, vulgares no continente americana,
aparecem taml){~m, como a obsidiana, a agata, 0 jade, 0

quartzo rosa, a amazonite e a ametista.

Aparccem as espcciarias variadas, que dcvem ser
comparadas no aspecto, textura e, principal mente, gasto. /\s
surpresas serao, certamente, muitas. f-l{( ainda caixas
chinesas em metal <=smaltado, algumas, na forma de um
peixe, propiciadoras de feliciclade.

Da Asia surgem produtos que, origi116.rios de v,1rias lonas,
se concentravam em Goa ou em Macau, para serem
expedidos para a Europa, que naa parava de ser
surpreendida con1 novidacles.

Na Europa do sec. XVI, nao existiam tecidos estampados.
Eram de cores lisas, de um modo geral pOlieo delicados,
salvo os que eram produzidos ou importados, a pre~os
proibitivos, pclas republicas italianas. POl' isso, 0

aparecimento dos tecidos persas, chineses e indianos, a
pre~os competitivos, estampados, bordados, de cores
variadas, em fibras novas e delicadas, foi Ul1l

deslumbramento. As amostl'as apresentadas sao exemplares
aproximados dos teciclos que se pocleriam obler no Oriente.

Ha a sombrinha de papel oleado a 6leo de linho, que
protegiam a alvura cia clltis clas senhoras europeias, tal como
faziam com as chinesas e japonesas. Na Asia tambem eram
usudas, tanto por hornens como por mLllheres, nao s6 para
proteger do sol pOlleo clernente, como para mostrar estatuto
social, ja que era necessario Ul11escravo para a transportal' e
manter aberta sabre a cabct;a do senhor, mal pusesse 0 pc na
rua.

.A tira de lame, que era llsada pelos homens co.mo faixa, na
cintura, e IJelas mulheres na cabcca, em ocasioes solenes. e, > '

Ulll excmplo cia riquezu clos tecidos orientais e clas
diferen~as de estetica entre LIma e oLitra cultura, assim como
da capacidade dos portugLlcses de se adaptarcm as
sociedades em que viviam.

Depois, os leques, em fibra vegetal, sao os parentes pobres
desse nO\lo aderec;o recem-chegado da Chtna, em matcriais
muilo mais nobres. 0 seu usa, logo adopt ado pelas curopeias,
expandiu-se rapidamente, dancIo origern, no sec. XVIII, a
lima linguagem codificada, at raves da qual «peraltas» e
·.(:)(;(·j:IS» j)odi;l1ll rOllHlnic<lr S(;1ll SCI\~Jn (kscohertos. Estes silo
j"lilll', \'111111111;1:, dl' 1':11 Ill: I, !l'vn: I' rn':)l·OS.

lilt pequenas caixas que conte-m conchas originarias das ilhas
Maldivas. a que se chama cauris. No sec. XVI, estas conchas
cram 11locda corrente dcsde a Peninsula Adbica att~[\ China.
A sua textura, macia e brilhante, levou alguns europcus a
pensar que eram elas a materia-prima da porce1ana, materia
que desde logo atrafra 0 interesse dos portuguescs, mas cujo
scgrcdo de fabrict:lyao os chincses ciosamcnte guardaram. Oaf
que, na Europa, eslas conchas se chamassem «porcelanas» c
sc tentasse. com 0 p6 obtido dOl sua tritura9ao, produzir a
pasta de porcelana. Sem exita, e claro, pois 0 caulino s6 seria
descoberto, em Meissen, ja em plena sec. XV1Jl
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Conforrnc relata Pew de Faria na SLl<\ «carta», a porcelana
e. conbeci(li~ c apreciada }lGlos ponugueses desde a sua
chegadn HO Oriente, pOlS consideram-na mais limpa que
as baixe!as de estanho, mai8 econ6mica na substitui~ao
das pcs;as e estcticarnente mai.s agradaveJ. Assim, os ricas
portugueses encomendavam baixelas, por vezes com 0

numero de pe9as em duplicado, pOl' causa das qucbras
durante a viagem para Portugal. A decora~ao era agosto,
e podia incluir frases em portugues, bras6es. cores
cspeciais, etc. Podel'a chamar-se a aten9ao dos alunos para
o que distingue a porcelana cia faian9<l, que ja era
conhecida hClmuito tempo por ser fabricada pelos
toscanos, entre outros: 0 translucido, 0 sam cristalino
quando percHtida, a cor e, finalmente, a fractura, que c
sempre arredondada.

De barTo, estao incJuidas tigelas para 0 caldo. callecas para a
agua e 0 vinho, caba~as e bilbas para servir 0 vinbo. ta~as
para servir guisados e pequenos recipientes lIsados para
guardar lInguentos~ Ifquidos, pomadas e ervas do boticario.

Esperamos que, com estes malcriais, se consiga tornar
aliciante 0 estudo do sec. XVI, despertando 0 interesse para
o conhecimento desta epoca cia nos sa Hist6ria.

Os instrumentos l1Ciuticos sao replicas it escala, feitas no
Museu de Marinha. dos instrumentos usados na navega~ao
durante 0 sec. XVI. Kamal, quadrante, astrolabio e
balestilha. Sao acompanhados por bussolas, mapas e
compassos, para que se possa tel' uma ideia da forma de
oriel1ta~ao no mar. Estes podem ser utilizados para
cxerdcios e orientac;ao, tra9ado de rotas, estudo dos
conhecimentos geogrMicos da ePOca, etc.

Finalmcnte, aprcsemam-se alguns exemp10s de utensflios
empregues na vida quoticliana do sec. XVI. Muitos deles
sao visfveis na pintura portugllcsa cia 6poca, como os
peqllenos cestos de vime, usados para guardar ovos, paes ou
hi:;coitos. Os cestos maiores podem ser utilizados para
!'nll"s, horlali<;as c legumes. Os cestos mais pequenos para
I rlll()~,;:;n'Il\, kt'.llIll(~~::;~cos. crvas aromaticas au" ,
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